


 

I 
 

İÇİNDEKİLER 

İnsan Kaynakları Stratejilerinin Çalışanların Yenilikçilik Kapasitesi Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama  

Soner ÇANKAYA, Kadir AKSAY, Özgür ENGİNYURT………..………………………………………………………………………………………1-14 

Örgütsel İletişimin Önemi   

Pelin Özmen,Yusuf Ziya Türk, Mehmet Çetin, Mustafa Özer .............................................………………….15-21 

Giresun İlinde Sağlık Ve Sağlık Harcamalarının Sosyal Refah Yönünden Değerlendirilmesi  

Arzu KURŞUN EKİZ, Cemil RAKICI……………………………………………………………………………………………………….22-32 

Yeni Kurulmakta Olan Bir Üniversite Hastanesi Cerrahi Birimleri Performanslarının Değerlendirilmesi: 
Promethee Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Bir Uygulama 

Sinan AYTEKİN………………………………………………………………………………………………………………………….……….33-44 

Örgüt Kültürü Türlerinin Hastanelerin Pazar Odaklılığı Üzerindeki Belirleyici Rolü: İstanbul’daki 
Hastaneler Üzerine Bir Araştırma  

Ş. Burak BEKAROĞLU, Gizem KÖSE, Nurdan DİNÇ………………………………………………………………………………45-55 

Hastaneye Başvuran Geriatrik Hastaların Geriye Dönük Olarak İncelenmesi  

Çiğdem ARSLAN…………………………………………………………………………………………………….…………………………..56-60 

Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu Ve Motivasyonu Etkileyen Faktörler: Gaziantep Cengiz Gökçek Doğum 
Hastanesi'nde Bir Uygulama 

Demet POLAT, Bülent YILDIZ………….…………………………………………………………………………………………………..61-75 

Özel Bır Hastanede Hemşıreler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar?  

Doç. Dr. Dilek Ekici, Uzm. Hem. Emel Gürçay…………………………………......................................................76-85 

Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılığının Yalın Hizmet Yönetimine Etkisi 

Fadime ÇINAR, Gülay EKİNCİ, Mehmet UZUNCAKÖSE ……………………………………………………………………..86-101 

Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme:Hastane Örneği 

Aslı KAYA……………………………………………………………………………………….…………………………………………..….102-114 

Sağlık Profesyonellerinin Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla  Organ Nakli Konusunda Tutumları 

Elvan AYHAN, Fatma TUNCER ÇELENKOĞLU, Fatih MARUL, Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU………..115-129 

Sağlık Çalışanlarının Sinik Davranışlar Gösterme Eğilimi 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT, Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK, Arş. Gör. Gülcan KAHRAMAN………………..130-138 

İktisat Teorisi Ve Ekonometri Işığında Sağlık Hizmetleri Piyasasında Rekabet Ve Kalite 



 

II 
 

Yrd. Doç. Dr. Eyyup ECEVİT , Arş. Gör. Ümit ÇIRAKLI……………………………………………………………………….139-151 

Bir Sağlık Reformu Olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı Ve Türkiye’de Sağlığın Yönetimi 

Musa İNAL……….…………………………………………………………………………………………………………………………….152-160 

Cerrahi Profilakside Uygunsuzluk Nedenleri Üzerine Bir Araştırma 

Musa İNAL, Gülşah SEYDAOĞLU , Feyziye TÜREMEZ…………………………………….……..………….…………….161-167 

Hizmet İçi Eğitimin Cerrahi Praofilaksi Uyumuna Etkisi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi 
Örneği 

Musa İNAL, Yıldırım Beyazıt Gülhan, Gülşah SEYDAOĞLU , Feyziye TÜREMEZ ……..………….…………….167-176 

Hemşire Adaylarının Erteleme Eğilimi Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişk 

Ferit DEMİR, Emine ŞENER, Serap Selver KİPAY………………………………………………………………………………176-187 

Türkiye’de Sağlık Turizmi: Avantajlar Ve  Dezavantajlar 

Alişen DELİ, Betül ENGİN, Dilan ETE, Ebru BÜBEK, Elif ŞAHİN, Sinem GÜNDÜZ ……………………………..187-192 

Kurum Ünü Algılamalarının Sağlık Hizmeti Tüketicilerinin Tutum Ve Davranışları Üzerindeki Etkisi 

Aysun KANDEMİR, Oğuz IŞIK …………………………………………………………………………………………………………193-204 

Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi: Yönetici Perspektifi 

Dilaver TENGİLİMOĞLU, Zeliha ATMACA, Alper GÜZEL, Anıl TOYGAR…………………….………..…………….205-217 

Sağlık Çalışanlarının Özdeşleme Ve Psikolojik Sözleşme İhlali Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
Üzerine Etkisi 

Mahmut AKBOLAT, Ayşe KAHRAMAN, Harun KIRILMAZ………………………………………………………………..218-228 

Bir Kamu Hastanesinde Hasta Memnuniyet Oranlarının Ve Yapılan Düzeltici Faaliyetlerin Memnuniyet 
Oranına Katkısının Araştırılması 

Fatma Şebnem ÖZDEM ……………………………………………………………………………………………………………..….229-242 

Hekim Bireysel Performansının Değerlendirilmesi 

Songül ÇINAROĞLU, Keziban AVCI ………………………….…………………………………………………………………….243-254 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (Boh) Açısından Farklı Ülkelerin Makina Öğrenmesi Yöntemleri 
Kullanılarak Sınıflandırılması  

Songül ÇINAROĞLU, Keziban AVCI………………………………………………………………………………………………...255-263 

Hastanelerde İki Boyutlu Barkod Teknolojilerine Geçiş: Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 
Uygulama Örneği 

Sami ACAR, Hülya GÜRSOY, Nimet Özgül ÜNSAL.…………………………………………………………………………..264-276 



 

III 
 

Sağlık Kurumlarındaki Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi 

Orhan ADIGÜZEL, Döndü SÖNMEZ ÖZKAN………………………………………..…………………………………….…….277-288 

Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi Bakışıyla C Sınıfı Hizmet Hastanesi Maliyet Analizi 

Levent BARDAK, Orhan ZENGİN, Ayşegül Yıldırım KAPTANOĞLU……………................................……….298-308 

Bir Kamu Hastanesinde Görev Yapan Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi Ve Davranışlarının 
Değerlendirilmes 

Meltem SAYGILI, Dilek KAHRAMAN ÖZTAŞ, Arzu ÇALIK, Nezaket TÜRE ÖZDAĞ……………………….…….309-319 

Ayaktan Tedavi Hizmeti Alan Hastaların Hasta Memnuniyeti: Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Örneği 

Uğur GÜRGEN, Ayşe ÖZADA, Hanife SERİN, Ahmet Münir ACUNER………………..……………………….…….320-331 

Bir Kamu Hastanesinde Dilek Ve Öneri Bildirimlerinin Yönetimi Ve Hastanede Kalite Standartları 
Uygulamalarına Katkısının Araştırılması 

Fatma Şebnem ÖZDEM, Mutlu Şeyda ÖCALMAZ………………….…………………………………………………….….332-344 

Türkiye'deki Aıı Ve B Grubu Devlet Hastanelerinde Veri Zaflama Analizi İle Faaliyet Gelirleri, Kaynak Ve 
Kapasite Parametrelerini Kullanarak Etkinliklerinin Ölçümü 

Bülent YILDIZ, Demet POLAT………………….……………………………………………………………………………….….….345-356 

2004-2009 Yılları Arasında, Sağlık Bakanlığı 184 Sabim Hattına Yapılan Şikâyet Verileri Ve 
Karşılaştırmalı Analizi 

Yrd.Doç.Dr.Sedat BOSTAN, Yrd.Doç.Dr.Taşkın KILIÇ, Yrd.Doç.Dr.Gökhan YILMAZ…………….….…………357-368 

Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine 
Etkisi 

Orhan ADIGÜZEL, Döndü SÖNMEZ ÖZKAN…………….….……………………………………………………..……………369-380 

Bir Acil Servis Gözlem Ünitesine Yatışların Ve Yeniden Yatışların Değerlendirilmesi 

Murat GÜLER, Sıdıka KAYA, Seda KARSAVURAN……………………………………………………………….……………381-393 

Şırnak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sağlık Farkındalıkları 

Ahmet ÖZDEMİR, Özhan ÖZTUĞ, Nilgün SARP………………………………………………….……………………………394-406 

Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Ve Sezaryenin Maliyet Minimizasyon Analizi 

Rasim Ceylan ………………………………………………………………………………………………………………………………..407-418 

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu 

Nesrin AKCA, Oğuz IŞIK, Ali YILMAZ………………………………………………………………………………………………..419-428 

 



 

IV 
 

Sağlık Çalışanlarında İş Stresi 

Mustafa GÜLMEZ, Aygül YANIK……………………………………………………………………………………………………..429-445 

Hekimlern Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemini Değerlendirmesi 

Gökhan YILMAZ, Mevlüt KARATAŞ, Sedat BOSTAN…………………………………………………………………………446-457 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Tekniklerinde İnternet 
Kullanım Düzeyinin Uygulamalı Örneği 

Murat KORKMAZ,Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ…………………………………………………….……..458-476 

Sağlık İşletmeciliği Yönetimi Öğrencilerinde İş Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Ve Bir 
Araştırma Örneği 

Murat KORKMAZ, Seçil TAŞTAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Emre İŞÇİ………………………………………………..477-489 

Hemşirelerde Algılanan Liderlik Tarzının İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti Ve İş Performansına Etkisi 

Hakan KİTAPÇI, Emine GÖKSEL, Berna KOCA………………………………………………………………………..………..489-500 

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi 

Erdinç UYSAL……………………………………………..………………………………………………………………………..………..501-513 

Tüketicilerin Hastane Seçiminde Etki Eden Faktörlere İlişkin Algılamaları 

Oğuz IŞIK, Cuma FİDAN, Mehmet Akif ERİŞE………………………………………………………………………..………..514-524 

Hemodiyaliz Ve Periton Diyalizi Tedavileri Alan Hastaların Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi 

Gülnur HARMANCI, Seda KAYA, Bayram ŞAHİN………………………………………………..……………………….…..525-532 

Personel Güçlendirme Ve Örgütsel Sessizlik: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 

Mahmut AKBOLAT, Sümeyye ARSLAN, Azime EMİROĞLU ……………………..………………………………….…..533-545 

Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Kriterlerinin Personel Devri Ve Kurum Kültürü Oluşturma 
Açısından Değerlendirilmesi 

Züleyha TOKSOY, Osman HAYRAN………………………………………………………...………………………………….…..546-559 

Hıv/Aıds Pozitif Kişilerin Sosyo-Psikolojik Ve Hukuki Sorunlarının Değerlendirilmesi 

Züleyha TOKSOY ,Nezih VAROL ,Rabin SABA, Mehtap TURKAY, Mithat KIYAK .......................…….…..560-570 

Toplumun Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilgi Ve Yararlanma Düzeyinin Belirlenmesi 

Fikriye TOKER, Fırat BAYIR.......................………………………………………………………………………………….…..571-585 

Ebe Ve Hemşire Öğrenc İstanbul İlinde Hizmet Veren Birinci Basamak Sağlık Merkezinde Sağlık 
Okuryazarlığının Değerlendirilmesi İlerinin Tükenmişlik Düzeyi 

Ş. Didem KAYA, Ayten ARIÖZ …………………………………………………………………………………………………….…..586-596 



 

V 
 

İstanbul İlinde Hizmet Veren Birinci Basamak Sağlık Merkezinde Sağlık Okuryazarlığının 
Değerlendirilmesi 

Ahmet ÇAMLIDERE, Veli DURMUŞ …………………………………………………………..……………………………….…..597-609 

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Hukuki Sorumluluğu 

Veli DURMUŞ, Fulya ÇANKAYA …………………………………………………………..……………………………….…..…..610-621 

Sağlık Hizmetlerinde Lider Adaylarında Olması Gereken Özelliklerin Analizi 

Abdurrahman Çetin KIZILKAN,Veli DURMUŞ …………………………………………………….…………..………….…..622-634 

Kalite Yönetim Sistemi İle Hasta Güvenliği Kültürü İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: 
Üniversite Hastanesi Örneği 

Yunus TAŞ, Ali Talip AKPINAR, Emre İŞÇİ…….………………………………………………………………………………….635-647 

Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Kamu Ve Özel Ağız Diş Sağlığı Kliniklerinin Karşılaştırılması 

Ebru Özlem GÜVEN…….………………………………………………………………………………………………………………….648-656 

Vaka Başı Muayene Maliyetlerinin Kontrol Edilebilirliği 

Suat YILDIRIM, Metin KILIÇ…………………………………………………………………………………………………………….657-672 

Sağlık Hizmeti Sunumunda Ortaya Çıkan Etik İkilemler: Sakarya İlindeki Hastaneler Üzerine Bir 
Araştırma 

Harun KIRILMAZ, Mahmut AKBOLAT, Gülcan KAHRAMAN, Rana ÖZEN KUTANİS………………….……….673-685 

Sağlık Hizmetlerinde Müşteri Gereksinimlerinin Kano Model İle Sınıflandırılması: Trabzon Kanuni Eğitim 
Ve Araştırma Hastan Esi Uygulaması 

Melahat AKTUĞ……………………………………………………………………………………………….……………………..…….686-695 

Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyelerinin Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine Yönelik 
Tutumları Üzerine Bir Araştırma 

Tahsin AKÇAKANAT, İlker H. ÇARIKÇI …………..………..…………………………………………………………………..….696-708 

Hastanelerde Otel Konforunda Oda Tasarımı: Beş Yıldızlı Otel Odasını Örnek Edinme 

Sedat BOSTAN, Uğur AKDU, Serap AKDU…………..…………………………………………………….………………..….709-719 

Hastane Acil Servislerinde Çalışanlarının Tükenmişlik Algılamaları 

Uz. Nurcan COŞKUN US, Dr. Alper US ……..…………………………………………………………………………………….720-732 

Tam Gün” Yasasının Kamu Hastanelerine Etkisi :İstanbul Örneği 

Deniz SEYİRCİ, Erdinç ÜNAL……..…………………………………………………………………………………………………….732-743 

 



 

VI 
 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Performans Yönetiminin Ameliyathanelere Etkisi Kocaeli 
Üniversitesi Örneği Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 

Hakan BEKAR, Önder TOPBAŞ, Onur GÖZÜBÜYÜK, Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU……………………..744-757 

Sağlık İnsan Gücü Eğitimlerinde Çalışma Süreci Yaklaşımı 

Hüseyin ABUHANOĞLU, Abdulkadir TEKE, Necmettin CİHANGİROĞLU, Mevlüt KARADAĞ……………..757-771 

Evde Bakım Hizmetlerinin Türkiye Ve Dünya’daki Durumu, Adana İlindeki Görünümü 

Tamer ALPAYDIN, Hanifegül TAŞKIRAN………………………………………………………………………………………....772-787 

Hastanelerde Malzeme Yönetim Süreci: Bir Üniversite Hastanesi Örneği 

Mukadder BEKTAŞ, Metin ATEŞ……………………………………………………………………………………………………..788-796 

Dental Sağlık Turizmi “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Bir Araştırma” 

Hikmet SOLAK, Eldem ŞENKAYALAR……………………………………………………………………………………………….797-807 

Organ Ve Doku Nakli Hizmetlerinin Yönetimi 

Ebru EZMEK,Metin ATEŞ………………………………………………………………………………………………………….…….808-817 

İş Yaşamında Presenteeism –Sözde Var Olma– Olgusu: Sağlık Ve Verimlilik Açısından Önemi 

Harun YILDIZ,Bora YILDIZ…………………………………………………………………………………………………..…….…….818-829 

Özel Hastanelerin Sosyal Medyadaki Pazarlama Yöntemlerinin Takipçiler Ve Hastalar Üzerine Etkisi 

Onur TUHTA………………………………………………………………………………………………..…….………………………….829-845 

Sağlıkta Dönüşüm Programı Üzerinden Değişime Direnç:Yönetici - Çalışan Karşılaştırılması 

Sedat BOSTAN, Aslı KÖSE ÜNAL………………………………………………………………………….………………………….845-859 

Sağlık Hizmetleri Eğitimi Veren Kurumlarda Okul Kültürü: Gata Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu 
Örneği 

Yasin UZUNTARLA, Aykut GÖKSEL………………………………………………………….………………………………………860-868 

Hemşirelik Hizmetlerinde Performans Değerlendirmesinin Hemşireler Üzerine Etkileri 

Hediye KARATAŞLI………………………………………………………….………………………………………………………………869-878 

Sağlık Sektöründe Kayıt Dışı Ekonomi 

Aysun YEŞİLTAŞ, Ramazan ERDEM, Mehmet GENÇTÜRK…………………………………….………………….……879-890 

Oecd Ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Ülkelerinin Sağlık, Eğitim Ve Ekonomik Göstergelerinin 
Karşılaştırılması Ve Türkiye’nin Durumu 

Pakize YİĞİT, Berna EREN, Huriye ÇATALCA ………………………………………………………….………………….……891-907 



 

VII 
 

Sağlık Personeli Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama 

Ahmet YILDIZ, Erhan EKİNGEN, Mesut TELEŞ…………………………………………………….….………………….……908-918 

Kamu İle Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Personele Uygulanan Mobbing’in İş Performansı Ve 
Verimlilik Üzerindeki Olumsuz Etkisinin Uygulamalı Türkiye Örneği 

Murat KORKMAZ,Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ………………………………………..…………….……919-934 

Kamu Ve Özel Sağlık Kurumlarında Sunulan Hizmet Kalite Algısının Uygulamalı İstanbul Örneği 

Murat KORKMAZ,Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ………………………………………..…………….……935-951 

Yoksulluk Ve Sağlık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Musa ÖZATA, Mehmet KIRLIOĞLU, Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU………………………………………..……952-964 

Türkiye’de Ve Dünyada Kamu Özel Ortaklığı Uygulamaları 

Mahmut AKBOLAT, Sebat ÇAVUŞ………………………………………..…………………………………………………………965-975 

Algılanan Duygusal Zekanın Örgütsel Sinizme Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Sağlık Çalışanları Örneği 

Semra TETİK………………………………………..…………………………………………………………………………………………976-985 

Çalışanların Cam Tavan Sendromuna İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi: Kamu Kurumu Örneği 

Sinem SOMUNOĞLU, Gonca BURAN, Mehmet YORULMAZ……………………………………………………………986-994 

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma 

Sinem SOMUNOĞLU, Nejla AYDINOĞLU, Mehmet YORULMAZ……………………………………………………995-1001 

Duygusal Zekâ Kavramı: Sağlık Sektörü Açısından Önemi Ve Olası Etkileri 

Sinem Somunoğlu, Mehmet Özaslan …………………………………………………………………………………………1002-1006 

Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Kullanımı Ve Swot Analizi 

Özgür ÇATAR, Gonca MUMCU, Leyla KÖKSAL, Nur ŞİŞMAN, Mehveş TARIM ………..……………..……1007-1014 

Özel Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu 

Leyla KÖKSAL, Nur ŞİŞMAN, Kadriye SÖNMEZ, Handan ÖLMEZ,  

Ramazan Özgür ÇATAR, Gonca MUMCU……………………………………………………………………………………1015-1023 

Türkiye’de Sağlık Finansmanı:Güvence Kapsamına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme 

Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR…………………………………………………………………………………………………1024-1035 

Sağlık Çalışanlarında İş Tatmini Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması 

Şebnem ASLAN, Demet AKARÇAY………………………………………………………………………………………………1036-1047 



 

VIII 
 

Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Müşterimemnuniyetine Olan Etkileri 

Mahmut TEKİN, Zührem ERGÜN ………………………………………………………………………………………………1048-1055 

Geri Ödeme Yöntemi Olarak Tig Ve Türkiye 

Tuğba DENGE AYKUT, Atilla ARAL, İsmail AĞIRBAŞ……………………………………………………………………1056-1067 

Konvansiyonel Röntgen Birimi Teknisyen Faaliyetlerinin Zaman Ölçümü Yöntemi İle Ölçülmesi 

İbrahim Halil CANKUL, Cesim DEMİR, Bayram ŞAHİN, Bayram GÖKTAŞ ………………………………….…1068-1082 

Hemşirelerin Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi 

İlkay Sevinç TURAÇ, Bayram ŞAHİN …………………………………………………….………………………………….…1083-1092 

Sağlık Çalışanlarının Sendikal Örgütlenmesini Etkileyen Faktörlerin Cinsiyet Temelinde İncelenmesi: 
Isparta İli Merkez Kamu Hastaneleri Örneği 

Abdulkadir YÜKSEL…………………………………………..………………………………….………………………………….…1093-1104 

Türkiye’de Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimini Sürdürmekte Olan Öğrencilerin Genel Profilinin 
Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma 

Hatice ULUSOY, Nurperihan KARABULUT, Jebağı CANBERK AYDIN……..……………………………………..1105-1120 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri 

Hatice ULUSOY, Nurperihan KARABULUT, Jebağı CANBERK AYDIN …………………………………….……..1121-1131 

E-Reçete Uygulamasının Hekim Gözüyle Değerlendirilmesi: Muğla İli Çalışması 

Ömer GİDER, Saffet OCAK ………………………………………………………………………………………………….……..1132-1142 

Türkiye Ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomik Kalkınma Ve Sağlık Göstergeleri Üzerine Bir 
Araştırma 

Ömer GİDER, Saffet OCAK ………………………………………………………………………………………………….……..1143-1160 

Farmakoekonomi Ve Grip Aşısının Maliyet-Fayda Analizi 

Emine ÇETİN, İsmail AĞIRBAŞ……………….…………………………………………………………………………….……..1160-1169 

Sağlıkta Teknoloji Değerlendirme Ve Bilgisayar Tomografisi Ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin 
Maliyet-Fayda Analizi İle Değerlendirilmesi 

Nurettin ÖNER, İsmail AĞIRBAŞ.…………………………………..…………………………………………………….……..1170-1180 

Samsun Gülsüm Sami Kefeli İ.Ö.O. 3.Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları Ve Sağlıklı Beslenme 
Eğitiminin Beslenme Alışkanlığına Etkisi 

Şükriye TURGUT.…………………………………..…………………………………………………….………………………..…..1181-1187 



 

IX 
 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık 
Çalışanlarının Görüşleri 

Sedat BOSTAN, Ali ÜNAL…………………………………………………………………….……….………………………..…..1188-1203 

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuranların Sağlık Hizmeti Kullanma Durumları Ve Bazı Sosyoekonomik 
Özellikler 

Uzm. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN, Öğr.Gör.Feray KABALCIOĞLU, Öğr.Gör.Hüseyin ERİŞ….…………..…..1204-1215 

Özel Bir Hastanede Örgütsel Adalet Algısı 

Leyla KÖKSAL, Nur ŞİŞMAN, İrfan İSHAKOĞLU, R. Özgür ÇATAR, Gonca MUMCU….…….………..…..1216-1228 

Departman Performansı Öncüllerine Yönelik Bir Çalışma: Hasta İlişkileri Birimi Örneği 

Semra DEMİROK, Işık ÇİÇEK, Mithat KIYAK………………………………………………………..….…….………..…..1229-1241  

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Boyun Eğici Davranışlar Ve Otonomi Düzeyleri 

Hatice ULUSOY, Nurperihan  KARABULUT, Jebağı Canberk AYDIN……………………..….…….………..…..1242-1260 

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Değişen Kamu Yönetimi Anlayışının Sağlık Sektörüne Etkisi 

İsmail SEVİNÇ, Ali ŞAHİN, Kubilay ÖZER……………………………………………………………..….…….………..…..1261-1269 

Doğurganlık Çağındaki Kadınların Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi 

Ömer R. ÖNDER, Yasemin AKBULUT, Bayram GÖKTAŞ……………….……………………..….…….………..…..1270-1282 

Kayseri İlindeki Aile Hekimlerinin Mevcut Durumları, Sorunları Ve Aile Hekimliği Sistemi İle İlgili 
Düşünceleri 

Fevziye ÇETİNKAYA, Zeynep BAYKAN, Melis NAÇAR, Ahmet ÖKSÜZKAYA…………………….………..…..1283-1294 

Özel Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarının Örgüt Kültürü Algıları 

Leyla KÖKSAL, Nur ŞİŞMAN, Hasan ŞAHİN, Çiğdem YAZGAN,  

Ramazan Özgür ÇATAR, Gonca MUMCU……………………………………………………………………………………1295-1307 

Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürü Ve Örgütsel Bilgi Üretimi Üzerine Bir Derleme 

Tuba BOZAYKUT, Mithat KIYAK, Semra BAYSAN…..……………………………………………………………………1308-1314 

Sağlık Sektöründe Marka Yaratma Ve Hastane Seçiminde Marka Etkisi 

Figen ÖZDEMİR, Mithat KIYAK, Tuba BOZAYKUT……………………….…………………………………………….…1315-1327 

Türkiye’de Yaşlılık Gerçeği 

Perihan EREN BANA, Filiz ALBAYRAK, Pelin Eren YILMAZ……………………………………………………..….…1328-1333 

 



 

X 
 

Sağlık Turizmi Hastanelerinin Misyon İfadeleri: Türkiye, Abd, Hindistan Karşılaştırması 

Enver Aydoğan, Dilek Güleç, Wafaa Menawi………………………………………………………………………….…1334-1344 

Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde Bir Uygulama 

Yunus Emre ÖZTÜRK, Özgün ÜNAL, Halil TÜRKTEMİZ………………………….………………………………….…1345-1355 

Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Alımı Usüli İle Çalıştırılan Personelin Hasta Güvenliği Kültürünün 
İncelenmesi 

Yunus Emre ÖZTÜRK, Yunus FİDAN, Kürşad TAPLAKTEPE…………………….………………………………….…1356-1367 

Duygusal Emek Davranışlarının  İşe Bağlılık Ve İş Doyumu İle İlişkisi Ve Bir Araştırma 

Esin BARUTÇU, Keziban KAYMAKÇI……………………………………………….…….………………………………….…1367-1379 

Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezi; İşleyiş Ve Maliyet Açısından 8 Aylık Değerlendirme 

Afife Ayla KABALAK, Necdet ÖZDOĞAN, Ferhat BAŞ,  

Kadriye KAHVECİ , Derya GÖKÇINAR……………………………………………………………………………………….…1380-1386 

Sağlık Sektöründe Çalışan Kadın Yöneticilerin Motivasyon Unsurlarının İzmir Ölçeğinde İncelenmesi 

Dilek Arslan, Semra Baysan , Aysun Danayiyen ………………………………………………………..…………….…1386-1399 

Sanat Sağlık İlişkisi Ve Sağlık Hizmetlerinde Sanatın Yeri 

H.Aybike AK, Bilal AK………………………………………………………………………………………………..…………….…1400-1414 

Hastanelerde İş Ölçümü 

İbrahim Halil CANKUL , Abdullah Çetin YİĞİT , Suat PEKER………………………………………..…………….…1415-1425 

Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarından Korunmaya 
Yönelik Bilgi Ve Davranışlarının İncelenmesi 

Menekşe TOPAL, Nuriye KARADAĞ …………………………………………………………………………..…………….…1426-1433 

Nöbet Tutan Sağlık Personelinde, Nöbetin Kaygı Düzeyi  Üzerinde Etkilerinin Araştırılması 

Belma KEKLİK, Saliha ABACIOĞLU……………………………………………………………………………..…………….…1433-1443 

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Ders Programına İlişkin Görüşleri 

Gözde TEREKLİ, Deniz TUGAY ARSLAN, A.Ezel ESATOĞLU ……………………………………………………….…1444-1452 

Tire Devlet Hastanesi’nin Kurumsal İmajı 

Sibel KAROL, Onur YARAR………………………………………………………………………….…………………………….…1453-1463 

 



 

XI 
 

Atık Yönetimi 

Yasemin BASKINDAĞLI, Doç. Dr. Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU …………………………………………..1464-1476 

İş Analizinin Hastane İşletmesinde Uygulanması:Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği 

Aysun KANDEMİR, Meryem TURGUT, Sibel ŞAHİN, Fatma BENK, Gülşah SALLİ, Derya KARABAY,  
Gözde POYRAZ, Demet ASLAN……………………………………………………….…………………………………………..1477-1479 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII 
 

 

KURULLAR 

Kongre Onursal Başkanı 

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk Üniversitesi, Rektör) 

 

Kongre Yürütme Kurulu Dönem Başkanı 

Doç. Dr. Şebnem ASLAN 

(Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı) 

 

Kongre Yürütme Kurulu Üyeleri 

Doç. Dr. Şebnem ASLAN Doç. Dr. Musa ÖZATA 

Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım KAPTANOĞLU  

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ 

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre ÖZTÜRK  

Öğr. Gör. Özlem YILMAZ 

Arş. Gör. Demet AKARÇAY  

Arş. Gör. Zührem YAMAN 

Arş. Gör. Ş. Anıl TOYGAR 

 

Kongre Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ (Selçuk Üniversitesi, Rektör Yrd.) 

Prof. Dr. Korkut ERSOY (Başkent Üniversitesi) 

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU (Ankara Üniversitesi) 

 Prof. Dr. Sıdıka KAYA (Hacettepe Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mithat KIYAK (Okan Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hacer ÖZGEN (Acıbadem Üniversitesi) 

 Prof. Dr. Haydar SUR (İstanbul Üniversitesi) 

Prof. Dr. Nilgün SARP (Lefke Avrupa Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN (Selçuk Üniversitesi, Rektör Yrd.)  

Prof. Dr. Mehveş TARIM (Marmara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi) 

 

Kongre Bilim Kurulu 

Prof. Dr. Sıdıka KAYA 

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU 

Prof. Dr. Mehtap TATAR 

Prof. Dr. Mehveş Tarım 

Prof. Dr. Haydar SUR 

Prof. Dr. Mithat KIYAK 

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 

Prof. Dr. Hacer ÖZGEN 

Prof. Dr. Nilgün SARP 

Prof. Dr. Korkut ERSOY 

Prof. Dr. Fevzi AKINCI 

Prof. Dr. İlker H. ÇARIKÇI 

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK 

Prof. Dr. Fevziye ÇETİNKAYA 



 

XIII 
 

Prof. Dr. Cesim DEMİR 

Prof. Dr. Tevfik DİNÇER 

Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI 

Prof. Dr. Adnan KISA 

Prof. Dr. Mehmet TOKAT 

Prof. Dr. İsmet ŞAHİN 

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA 

Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN 

Prof. Dr. Şerif ŞİMŞEK 

Prof. Dr. Adnan ÇELİK 

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ 

Prof. Dr. Mahmut TEKİN 

Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ 

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT 

Prof. Dr. Önder KUTLU 

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA 

Prof. Dr. Orhan GÖKÇE 

Prof. Dr. Ali ACAR 

Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU 

Prof. Dr. Metin ATEŞ 

Doç. Dr. Şebnem ASLAN 

Doç. Dr. Necemettin Cihangiroğlu 

Doç. Dr. Ayşegül Yıldırım KAPTANOĞLU 

Doç. Dr. Ramazan ERDEM 

Doç. Dr. Yasemin AKBULUT 

Doç. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER 

Doç. Dr. A. Kadir TEKE 

Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ 

Doç. Dr. Bayram ŞAHİN 

Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ 

Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ 

Doç. Dr. Musa ÖZATA 

Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN 

Doç. Dr. Ömer GİDER 

Doç. Dr. Menderes TARCAN 

Doç. Dr. Mehmet TOP 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM 

Doç. Dr. Demet ÜNALAN 

Doç. Dr. Mesut ÇİMEN 

Doç. Dr. Ali ŞAHİN 

Doç. Dr. Mikail ALTAN 

Doç. Dr. Baki YILMAZ 

Doç. Dr. Ahmet DİKEN 

Doç. Dr. Hatice ULUSOY 

Yrd. Doç. Dr. Ali YILMAZ 

Yrd. Doç. Dr. Çetin AKAR 



 

XIV 
 

Yrd. Doç. Dr. Bilal AK 

Yrd. Doç. Dr. Selma ALTINDİŞ 

Yrd. Doç. Dr. Cem DİKMEN 

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım B. GÜLHAN 

Yrd. Doç. Dr. Onur YARAR 

Yrd. Doç. Dr. Türkan YILDIRIM 

Yrd. Doç. Dr. Saffet OCAK 

Yrd. Doç. Dr. Belma KEKLİK 

Yrd. Doç. Dr. Sedat BOSTAN 

Yrd. Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT 

Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKCA 

Yrd. Doç. Dr. Ersen ALOĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Ömer L. ANTALYALI 

Yrd. Doç. Dr. Gülfer BEKTAŞ 

Yrd. Doç. Dr. Ali CAN 

Yrd. Doç. Dr. İ. Halil CANKUL 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİREL 

Yrd. Doç. Dr. Nevzat DEVEBAKAN 

Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK 

Yrd. Doç. Dr. Aslan KAPLAN 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ 

Yrd. Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ODACIOĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Aygen OKSAY 

Yrd. Doç. Dr. Sinem SOMUNOĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL 

Yrd. Doç. Dr. Ece UĞURLUOĞLU 

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan YILMAZ 

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ 

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre ÖZTÜRK 

 
 

 

 

 

 

 



 

XV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİ  

TAM METİNLERİ 

 

 

 
Bu bildiri kitabı, sempozyuma gönderilen orijinal bildirileri kapsamakta olup, bildirilerde 

bulunabilecek yazım hataları yazarlara aittir. 

 

 

 

 



 

1 
 

 

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİNİN ÇALIŞANLARIN YENİLİKÇİLİK 

KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA 

 

 

Soner ÇANKAYA

 

Kadir AKSAY


 

Özgür ENGİNYURT
*

 

ÖZET
 

Son yıllarda sürekli gelişen teknolojisi ile birlikte yeni yönetim tekniklerinin de yoğun 

olarak uygulandığı kurumlar olan hastaneler, sahip olduğu insan kaynağı ve onların bilgi birikimi 

ile insana ve insan sağlığına hizmet vermesi yönüyle özellikli bir duruma sahiptir. Diğer yandan 

fikirlerin değere dönüşmüş kısmı olarak tanımlanabilecek yenilikçilik kavramı, son yıllarda sağlık 

sektörünü etkisi altına alan paradigmalardan olagelmiştir. Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları 

stratejileri ile çalışanların yenilikçilik kapasitesi arasındaki ilişkiyi, bir üniversite hastanesi 

örneğinde ele almak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik bir araştırma tasarımlanmıştır. Çalışma kapsamında elde 

edilen veriler istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda insan kaynakları stratejileri 

ile yenilikçilik ölçeklerinin alt boyutları arasında gerçekleştirilen korelasyon analizinde pozitif 

yönlü anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca demografik faktörlere yönelik farklılık 

analizlerinde anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular literatürde yer alan benzer 

çalışmalara yakın sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, hastane personeli, insan kaynakları yönetimi, hastane yönetimi. 
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IMPACT OF HUMAN RESOURCE STRATEGIES ON EMPLOYEES’ INNOVATION 

CAPABILITY AND AN APPLICATION 
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ABSTRACT 

In recent years along with the ever evolving technology, hospitals in which new 

management techniques are used, have a featured condition with their own human resources and 

their knowledge. On the other hand concept of innovation can be defined as part of the value 

transformed from ideas has been paradigm under the influence of the health sector in recent years. 

The aim of this study was the relationship between human resource strategies and employees’ 

innovation performance to address identified as the example of a university hospital. For this 

purpose a study was designed for the employees of the Ordu University Ministry of Health Training 

and Research Hospital. The data obtained were subjected to statistical analysis of the scope of work. 

As a result of analysis positive correlation has been found between human resource strategies and 

innovation scale’s sub-dimensions according to correlation analysis. Significant results were 

obtained from the variance analysis of demographic factors. The findings show that close to the 

results achieved with similar studies in the literature. 

 

Key Words: Innovation, health staff, human resource management, hospital management 

 

1. Giriş 

Son yıllarda sürekli gelişen teknolojisi ile birlikte yeni yönetim tekniklerinin de yoğun 

olarak uygulandığı kurumlar olan hastaneler, sahip olduğu insan kaynağı ve onların bilgi birikimi 

ile insana ve insan sağlığına hizmet vermesi yönüyle özellikli bir duruma sahiptir. Bu durum sağlık 

kurumlarının sunmuş olduğu sağlık hizmetini devamlı iyileştirmeleri ve yeni yöntemler kullanarak 

tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini şekillendirmelerini gerektirmektedir. Sahip olunan insan 
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kaynağından daha verimli bir şekilde faydalanmak sağlık kurumlarının daha etkin çalışmasını 

sağlayacaktır. Bu bağlamda yönetimsel anlamda insan kaynaklarının etkinliğini arttırmak için 

kullanılan stratejiler hastane yöneticilerinin ayrıca düşünmelerini gerektiren konular arasındadır. Bu 

nedenle insan kaynağını stratejik bir değer olarak ele alıp, çalışanların sürekli bir öğrenme faaliyeti 

içinde yer alması, kariyer geliştirme eğitimleri, takım çalışması ve kalite yönetimi mantığının 

kavranması gibi konulara yönelik eğitimler insan kaynakları uygulamaları içerisinde önem 

kazanmıştır. Diğer taraftan literatürde, insan kaynaklarına verilen bu önemin yine işletmeler için 

önemli bir değer olan yenilikçilik (inovasyon) üzerindeki büyük etkisini konu alan kayıtların yer 

aldığı da göze çarpmaktadır. Bilindiği gibi yenilikçilik bir kurumda geliştirilen fikirlerin değere 

dönüşmüş kısmıdır ve insan kaynağının yetiştirilmesi ve yönetimi ile yakından ilgilidir. Son yıllarda 

gerek hastaneler arasındaki rekabetin artması gerekse de insan hayatının daha fazla önem kazanması 

hastanelerin mevcut durumunu devamlı olarak iyileştirmeleri ve farklı şeyler yapmayı zorunlu 

kılmıştır. Bu durum kamu ya da özel kesim olması fark etmeksizin tüm hastanelerin yenilik 

yapmalarını zorunlu kılmaktadır.  

Bu çalışma ile insan kaynakları stratejileri ve yenilikçilik kavramlarına yönelik kısa literatür 

bilgisine yer verilerek her iki kavram arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir analiz Sağlık 

Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları örneğinde 

gerçekleştirilecektir. 

1.1. İnsan Kaynakları Stratejileri 

1990’lı yıllar klasik personel yönetiminin stratejik öneminin fark edilmesi ile birlikte daha 

geniş kapsamlı ve stratejik ögeler barındıran insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişin yaşandığı 

yıllar olmuştur. Personel yönetimi yaklaşımı daha çok personel işlevlerini yerine getirmekte, 

örgütsel kararlarda herhangi bir görev üstlenmemekteydi. Çalışanlar hakkında kayıt tutma faaliyeti 

olarak görülüp personelin ücreti, yan ödemeleri, sigorta kesenekleri, izinler, raporlu olduğu gün 

sayısı, işe devamsızlık ve geç kalma gibi konularda kayıt tutmadan öteye gitmeyen personel 

yönetimi, günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmıştır (Ekinci, 2008: 179). Bu 

gibi nedenlere bilgi çağının bir gereği olarak insan kaynağından maksimum düzeyde faydalanma 

isteği, sertleşen rekabet şartları ve tüm sektörlerin sıfır hata prensibine göre çalışma eğilimi gibi 

nedenlerde eklenince insan kaynağına stratejik bir gözle bakış dolayısıyla da stratejik insan 

kaynakları yönetimine geçiş kaçınılmaz olmuştur. 

İnsan kaynakları yönetimi (İKY), örgütsel stratejinin oluşturulması ve uygulanması 

sürecindeki çalışmalarda bireysel davranışı etkilemek üzere tasarlanan faaliyetler bütünü ya da 

örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere tasarlanmış insan kaynakları faaliyetleri sistemi 

biçiminde tanımlanmaktadır (Chen ve Huang, 2009: 104; Ünnü ve Keçecioğlu, 2009, 1172). Başka 

bir tanımda İKY, insanı temel alan ve onun daha etkin, verimli ve yararlı olması, diğer yandan iş 

doyumuna sahip ve mutlu olabilmesi için gereken düzenlemelerin tamamını kapsamaktadır. 

Çalışma ortamında bireyin işe alınmasından, uyum eğitimine, ücret ayarlamasına, işletme ile olan 

hukuksal bağına, verimliliğine, performans değerlemesine, bireysel ve toplumsal gereksinimlerinin 

karşılanmasına ve nihayet işten ayrılmasına kadar geçen tüm süreçler, İKY uygulamaları 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir (Öğüt vd., 2004: 279).  

Özellikle son on yılda İKY’nin taşıdığı stratejik öneme vurgu yapan ve İKY uygulamalarına 

stratejik önem veren çalışmaların arttığı görülmektedir (Öğüt vd., 2004; Akdemir, 2004; Ünnü ve 

Keçecioğlu, 2009). Bu bağlamda “insan kaynakları stratejileri” kavramı da sıkça karşılaşılan bir 

kavram haline gelmiştir. Burada söz konusu olan stratejiklik daha çok işletmenin sürdürülebilir 

başarısının sağlanmasında insan kaynağının bilgi ve becerisinden maksimum fayda sağlanması ve 

onların yenilikçilik ve yaratıcılık özelliklerini canlı tutmak ve geliştirmek için gerekli stratejileri 

ifade eder.  
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Konuyla ilgili bilimsel çalışmalara bakıldığında bu stratejilerin daha çok takım geliştirme ve 

personel güçlendirme, performans değerlendirme ve stratejik eğitim boyutlarından oluştuğu 

görülmektedir (Laursen ve Foss, 2003; Lau ve Ngo, 2004; Lopez vd., 2006; Ling ve Nasurdin, 

2010; Chang vd., 2011; Gülsoy, 2013).  

Stratejik eğitim, örgütlerin değişen rekabet şartlarına uyum sağlaması sürekli artan ya da 

değişen müşteri (hasta) ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sahip olunan insan kaynağının bilgi ve 

becerilerinin yeni ürün ve/veya hizmete dönüşümü şeklinde ifade edilebilir. Diğer yandan eğitim; 

kurumlarda kullanılan teknolojinin getirdiği karmaşıklığın azaltılması anlamında da önemlidir (Lau 

ve Ngo, 2004: 689). Eğitim faaliyetleri ile teknoloji adaptasyonu ve buna bağlı olarak çalışanların 

teknik imkanları daha etkin bir şekilde kullanması söz konusu olacaktır. Ayrıca kuruma yeni katılan 

personelin oryantasyonunun sağlanmasına yönelik eğitimler de adaptasyon sürecini kısaltması 

yönüyle etkinliği arttırmaktadır. 

Performansa dayalı ödüllendirme, tüm örgütler için hayati öneme sahip fikir üretme ve 

yenilikçilik faaliyetlerine yönelik olarak insan kaynağının göstermiş olduğu performansa karşılık 

vermeyi ifade etmektedir. Bu strateji; yenilikçi performans gösteren birey, takım ya da bölümlere 

maddi ödüller verilmesinin yanı sıra övgü, takdir etme gibi manevi ödüllerin verilmesini 

içermektedir. Genel anlamda performans değerlendirme çalışanların başarısını saptamak ve onu 

geliştirmek için yapılan çalışmaların tümü ya da bir organizasyonda çalışanların belli amaçlara göre 

performans düzeyini belirlenmesini içeren çok evreli bir süreçtir  (Bilgin, 2001: 210-211). Örneğin 

yenilikçilik odaklı olarak ele alındığında yenilikçilik performansının ölçümü ve ödüllendirilmesi 

insan kaynakları stratejileri içerisinde yer alacaktır. 

 İnsan kaynakları stratejileri arasında yer alan takım geliştirme, yenilikçilik 

potansiyelinin yükseltilmesi için önemlidir. Öyle ki pek çok çalışmada takım odaklı çalışmanın, 

yenilikçilik kapasitesini arttırdığı vurgulanmaktadır (Anderson ve West, 1998; Mattisen vd., 2004). 

Organizasyonlarda takım çalışması farklı birimlerdeki çalışanların bir araya getirilmesi ve 

böylelikle sinerji oluşturulması yönüyle de yenilikçiliğe pozitif etkide bulunmaktadır (Lau ve Ngo, 

2004: 691). Ancak bu noktada liderlerin takım çalışması kültürünü oluşturmak ve takım içerindeki 

kültürü yenilikçi bir yapıya büründürmek adına çaba göstermeleri bu konudaki önemli bir kriterdir.     

 

1.2. Yenilikçilik  

20. yüzyılın sonlarına doğru bilginin faydaya dönüşme süreci hız kazanmıştır. Bu durum 

tüm sektörlerde rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi sonucunu 

doğurmuştur. Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmet üretmek, müşterilerin ihtiyaçlarını 

yapılagelenden daha iyi karşılayacak hatta ihtiyacında ötesine geçebilecek ürün ve hizmetleri 

sunmak dolayısıyla yenilikçilik (inovasyon) yapmak sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda 

yenilikçilik, zorlayıcı ögeler barındıran çevresel şartlar karşısında işletmelerin kendini sürekli 

yenileyebilmesi, ürün ve/veya hizmetlerinde farklılaşmaya gidebilmesi açısından etkili bir 

paradigma haline gelmiştir (Mathisen vd., 2004: 383). Yenilikçilik; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) ile Avrupa Komisyonu (Eurostat)’nun birlikte yayımladığı Oslo Kılavuzu’nun 

TÜBİTAK tarafından yapılan çevirisinde şu şekilde ifade edilmektedir. “Bir yenilik, işletme içi 

uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede 

iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir 

organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.”   Ancak bu ifadenin, önemli bir diğer çalışmadaki 

tanımlama ile ulaşılan net anlamı şudur (Elçi, 2006: 26; Karagöz, 2009: 152): “Yenilikçilik, yeni 

veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hiz-met), veya sürecin, yeni bir pazarlama 

yönteminin ya da şirket içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir 

organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” 
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Yenilikçiliğin doğasında kullanılacak gereçler, teknik hazırlıklar, finansman ve insan 

kaynağı unsurları yer alır. Bu unsurlar içerisinde en önemli yeri şüphesiz işletmelerin sahip olduğu 

insan kaynağı tutmaktadır. Bir işletmenin yenilik yapabilmesi için örgütsel faktörlerin yenilikçi 

düşünceyi desteklemesi gerekir. Başka bir ifade ile yenilikçi olmayan işletmelerde, yeniliği 

engelleyen örgütsel unsurlar varken, yenilikçi işletmelerde, yeniliği destekleyen örgütsel unsurlar 

vardır (Naktiyok, 2007: 215). Yenilikçi unsurların çalışanlar üzerindeki pozitif etkisi doğal olarak 

yenilikçilik performansını etkileyecektir. Yenilikçilik performansı bir kurumdaki çalışanların 

kuruma fayda sağlayacak yeniliklerin oluşturulmasında göstereceği başarımı ifade etmektedir. 

Değişimin çok hızlı olduğu günümüzün küresel rekabet ortamında yenilik performansının 

gelişmiş olması işletmelere büyük faydalar sağlayacaktır. Bu faydalar, öncelikle işletmelerin 

performans artışı sağlama ve rekabet güçlerini arttırmasını sağlama yönünde olacaktır. Diğer 

taraftan yenilikçilik işletmenin dinamik bir yapı kazanması, bilgi paylaşımı ortamı sağlaması ve 

stratejik değişimi başarma yönünde de etkilidir. Yenilikçiliğin çalışanlara bireysel yönden faydaları 

da vardır. Yenilikçiliğin çalışanlara yeni beceriler kazandırmak, öğrenme istek ve eylemlerini 

arttırmak ve ataleti yok etmek gibi bireysel kazanımlar sağladığı da literatürde yer alan diğer 

bilgilerdir (Avcı, 2009: 126).  

 

1.3. Hastaneler Açısından İnsan Kaynakları ve Yenilikçilik 

Hastaneler sağlık hizmeti sunan, komplike işletmelerdir. Bu kompleksliğin nedeni farklı 

statülerde ve farklı alanlardaki insan kaynağı ile birlikte sahip olduğu teknoloji, sistem ve 

altyapısıdır. Diğer taraftan iş insan sağlığı konusunda uğraş vermek olunca tüm süreçleri ile sıfır 

hata prensibi çerçevesinde en kaliteli hizmeti, en uygun zaman diliminde ve optimal maliyetle 

sunma gerekliliği kompleks bir yapıyı gerektirmektedir. Böyle bir yapı nedeniyle hastanelerin 

yönetilmesi güç işletmeler olduğu söylenebilecektir. 

Sağlık yönetim sisteminde insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmeti süreçlerinin yeniden 

organize edilerek, hasta istek ve beklentilerini karşılayan kalitenin ve kaliteli ürünün gelişiminde 

oldukça önemlidir. Hızlı değişim ve rekabetçi ortamlar insan kaynakları sistemlerini hızla değiştiren 

unsurdur. Sağlık işletmelerinde değişime/dönüşüme uyum sağlayacak esnek işletim/denetim 

sistemlerini tasarlamak yaratıcı/yenilikçi insan kaynakları eğitim liderliğini gerekli kılar. Hastaneler 

gibi kompleks ve uzmanlığın son derece yüksek olduğu iş ortamlarında geleneksel karar verme 

mekanizması yani sadece yöneticilerin katıldığı bir yönetim şekli yerini alt seviyelerdeki 

çalışanların da belli oranlardaki katılımıyla homojen bir yapıya bırakmıştır. Bu bağlamda insan 

kaynağı hizmetin sağlanması sürecinin her aşamasında bulunduğu söylenebilir. Sağlık çalışanlarının 

niteliksel ve niceliksel yeterliliği, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini, güvenilirliğini ve kurumun 

başarısını doğrudan etkilemektedir (Marşap vd., 2010: 36).   

Son yıllarda insan sağlığına verilen önemin ve hasta beklentilerinin artması, diğer taraftan 

birtakım yasal düzenlemeler ile değişim/dönüşüm çalışmalarının gerçekleşmesi –ki bunun 

sonucunda kamu ve özel kesim hastanelerinin rekabete girişmesi- gibi nedenler hastanelerin tanı, 

tedavi, rehabilitasyon ve destek süreçlerde yeniliğe gitmelerini, teknolojilerini sürekli olarak en üst 

düzeyde tutmalarını gerektirmiştir. Bu gelişmelerin farkında olan hastaneler diğer hastanelerden 

daha iyi, daha tatmin edici hizmeti sunabilmenin arayışına girmişlerdir. Bu noktada önemli bir 

paradigmanın yenilikçilik olduğu görülmektedir. Sağlık hizmetleri açısından yenilikçilik, sağlık 

personelinin fikir ve düşüncelerinin -hasta istek ve beklentilerinin daha iyi karşılanması temel 

amacına ek olarak- sağlık işletmesine de fayda sağlayacak süreç ve çıktılara dönüştürülmesini ifade 

etmektedir.  Bu noktada yenilikçilik için en önemli unsur olan insan kaynağı ve bu kaynağa yönelik 

stratejiler ile yenilikçiliğe nasıl katkı yapılabileceği sorusu ile karşı karşıya kalınmaktadır.  

İnsan kaynakları (İK) stratejilerinin doğru bir formatta uygulanması, çalışanların 

moral/motivasyon değerlerini yüksek tutmak ve performanslarını yükseltmek açısından önemlidir. 
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Bu çalışmada ele alınan İK stratejilerinin, çalışanların yenilikçilik performansına pozitif etkisi 

literatürde yer alan pek çok çalışmada vurgulanmıştır (Laursen, 2002; Leede vd. 2002; Lau ve Ngo, 

2004; Leede ve Looise, 2005, Wang, 2005; Chen ve Huang, 2009). Yenilikçilik performansı 

durağanlık ve dışsal gelişmelere kapalılıktan daha çok çalışanların çeşitli gelişmeleri yakından takip 

etmeleri ile ilgili bir olgudur (Leede ve Looise, 2005: 111). Bu açıdan teknoloji yoğun pekçok 

işletmenin çalışanlarının eğitim ve gelişimine çok fazla zaman ve para harcadığı açıkça görülen bir 

husustur (Lau ve Ngo, 2004: 688). Hastane personeli açısından da özellikle görev odaklı eğitim 

faaliyetleri onların gelişimleri ve performansları için sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. Tıp 

ve teknoloji alanındaki gelişmelere yönelik bilgi edinim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi 

yöneticilerin önde gelen sorumlulukları arasında bulunmaktadır.   

İK stratejilerinin bir başka boyutu performansa dayalı ödüllendirme de önemli bir 

mekanizmadır. Ödüllendirmelerde adalet unsuru, performansın etkin bir şekilde takibi ve maddi 

ödüller yanında manevi ödüllendirmeler de yapılması gibi hususlar yöneticilerin hassasiyetle 

üzerinde durmaları gereken ve davranışsal değişim üzerinde etkili olan kriterlerdir. Yenilikçilik 

büyük oranda çalışanların sorumluluk alma ve fikir üretme konularına güdülenmesine bağlıdır. Bu 

bağlamda örgütlerde çalışanların, yenilikçi davranmalarını ve risk almaları konusundaki eğilimlerini 

geliştirmek için ödül sisteminin bu tür davranışları desteklemesi gerekmektedir. Bir işletmenin ödül 

mekanizması çalışanların davranışlarına etki ederek onları yüreklendiren –kötü yönetildiğinde 

motivasyonlarını kıran-, katılım ve bilgi paylaşımını sağlayan etkili bir ögedir (Aksay, 2011: 109). 

Hastaneler açısından ele alındığında performansa odaklı ödeme sistemlerinin var olması yenilikçilik 

çalışmaları için yeterli olmamakta hatta sayısal anlamda daha fazla sayıda hastaya müdahalede 

bulunabilmek açısından negatif etkileri de gözlemlenebilecektir. Stratejik bir bakış açısı ile ele 

alındığında yenilikçilik çalışmaları gerçekleştirmek ve projeler üretmek isteyen insan kaynağına 

yeterli zaman ve desteğin sağlanması farklı sağlık hizmeti tasarımı ve etkinlik için gereklidir.    

Sağlık hizmeti doğası gereği takım çalışmasını gerektiren bir alandır. Ancak özellikle 

yenilikçilik, hasta güvenliği, kalite güvence gibi çok disiplinli katılım ile gerçekleştirilebilecek 

alanlarda farklı uzmanlık ve statülerin bir araya getirilmesi noktasında takım oluşturma çoğu sağlık 

işletmesinde sorun oluşturabilmekte. Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile birlikte popülerlik 

kazanan takım çalışması, sinerjinin sağlanabilmesi açısından neredeyse tüm modern 

organizasyonların gerçekleştirmek istediği bir sistemdir. Takım çalışmaları insan kaynağının 

bireysel sonuçlara göre daha yaratıcı ve verimli olmasını sağlamaktadır. Takım çalışması ile 

bireyler zihinlerindeki bilgi birikimini diğerleriyle paylaşarak onların da desteğiyle kapasitesini 

aşan sonuçlar alabilecektir. Nitekim yapılan bir araştırma takım çalışması uygulayan işletmelerde 

verimliliğin iki kat arttığını, üretim kararlarında sorumlu gruplar oluşturmanın avantajı ile yüksek 

performans seviyelerine ulaşıldığını ve problem çözme ve yaratıcılık gibi yetenekleri geliştirdiğini 

ortaya koymaktadır (Küçük, 2008: 171).  

2. Yöntem 

     2.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, İK stratejileri ile çalışanların yenilikçilik performansı arasındaki 

ilişkiyi, bir üniversite hastanesi örneğinde ele almak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Sağlık 

Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik bir araştırma 

tasarımlanmıştır. 

2.2.  Araştırma Hipotezleri 

Literatür taraması ve gerçekleştirilen pilot uygulama neticesinde geliştirilen hipotezler 

Tablo 1.’de ifade edilmektedir. 
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Tablo 1. Araştırma Hipotezleri 

H1 
İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan stratejik eğitim ile hastane çalışanların 

süreç yenilikçiliği performansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2 
İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan performansa dayalı ödüllendirme ile 

hastane çalışanların süreç yenilikçiliği performansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3 
İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan takım geliştirme ile hastane çalışanların 

süreç yenilikçiliği performansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H4 
İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan stratejik eğitim ile hastane çalışanların 

hizmet yenilikçiliği performansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H5 

İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan performansa dayalı ödüllendirme ile 

hastane çalışanların hizmet yenilikçiliği performansı arasında pozitif bir ilişki 

vardır. 

H6 
İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan takım geliştirme ile hastane çalışanların 

hizmet yenilikçiliği performansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

 

 2.3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, çalışma takvimi içerisinde Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hekimler ve diğer sağlık çalışanları (hemşire, sağlık 

memuru, tekniker, teknisyen vb) oluşturmaktadır. Araştırma evrenindeki tüm personel sayısının çok 

fazla olmaması nedeni ve hata payını minimize etmek amacıyla, araştırmaya katılmaya gönüllü 

olması durumunda evrenin tamamı üzerinde çalışılarak tam sayım yoluna gidilecektir.   

 

      2.4. Veri Toplama Aracı 

Bu araştırma anket esasına dayalı tanımlayıcı alan araştırma metodolojisi kullanılarak 

yapılacaktır. Araştırma evrenini oluşturan Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi personeline yönelik insan kaynakları stratejilerinin çalışanların yenilikçilik kapasitesi 

üzerine etkisi aşağıda yer alan makalelerde kullanılan ölçeklerdeki alt boyutlara ait maddeler 

(sorular) kullanılarak ölçülecektir.  

İnsan kaynakları stratejileri bağımsız değişkeninin dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; 

 Performansa dayalı ödüllendirme (PDÖ) (Lau ve Ngo, 2004); 3 madde 

 Stratejik eğitim (SE) (Lopez vd., 2006); 3 madde 

 Takım çalışması geliştirme (TG) (Lau ve Ngo, 2004); 5 madde 

Yenilikçilik performansı bağımlı değişkeni ise iki boyuttan oluşuyor; 

 Süreç (process) yenilikçiliği (SY) (Wang ve Ahmed, 2004) 4 madde 

 Hizmet (service) yenilikçiliği (HY) (Skerlavaj vd. 2010) 4 madde 
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2.5. İstatistiksel Analiz 

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin yenilikçilik 

performansı ve insan kaynakları stratejilerini belirlemeye yönelik kullanılan anketin iç tutarlılığı 

Cronbach’s alfa katsayısı ile ortaya konulacaktır. Araştırmadan elde edilen verilerine öncelikli 

olarak normallik testi (Kolmogrow-Smirnov testi) uygulanmıştır. Regresyon analizinin 

yapılmasında kullanılan en yaygın yöntem ise normallik gibi bir takım gerekli varsayımların 

sağlanması koşuluyla En Küçük Kareler (EKK) yöntemidir. Bu yöntem, denklemin verdiği (teorik) 

Y değerleri ile ölçümlerin verdiği (gerçek) X değerleri arasındaki farkların karelerinin toplamının 

küçültme fikrine dayanmaktadır. Bunun yanısıra, tahmin modeline dahil edilen bağımsız 

değişkenler arasında önemli çoklu bağlantı olup olmadığı VIF katsayılarına bakılarak kontrol 

edilmelidir. VIF değerinin 10’ dan büyük çıkması durumunda, EKK yöntemi ile tahmin edilen 

regresyon parametrelerine ait katsayılar, sonuçların yanlış yorumlanmasına sebebiyet verebilir 

(Sangun vd., 2009: 48 ). Anket uygulaması sonucu elde edilen verilerin çözümünde; anketin birinci 

bölümü (kişisel bilgiler) için yüzde ve frekans yöntemi kullanılmıştır. Anketin ikinci bölümünde yer 

alan; yenilikçi davranış düzeyleri ve insan kaynakları stratejileri ile ilgili hastane çalışanlarının 

verdikleri cevaplar, her alanın kapsadığı davranışlarla birlikte ayrı ayrı tanımlayıcı istatistikler 

şeklinde (aritmetik ortalama, standart sapma) sunulmuştur. Araştırmada değişkenler arasındaki 

ilişkiler ortaya konulurken veriler süreklilik gösterdiğinde parametrik yöntemler (korelasyon 

katsayısı, regresyon vb) kullanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

 

Araştırmada istatistiksel işlemler iç tutarlılık katsayılarının belirlenmesi, normallik testi, 

tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon ve regresyon analizi olarak sırası ile gerçekleştirilmiş ve 

bulgular istatistiksel işlem sırasına göre sunulmuştur. 

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin anket 

sorularına verdikleri cevapların kendi iç tutarlılığını ortaya koymak amacıyla yapılan güvenirlik 

analizi (Cronbach's Alpha) sonucunda güvenirlik katsayısı 0,886 olarak bulunmuştur. Kolmogrow-

Smirnov testi neticesinde verilerin normal dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir (P>0,05).  

Araştırmaya katılan deneklerin demografik özelliklerini içeren bilgiler Tablo 2’de 

görülmektedir. 

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Deneklerin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler n % 

Cinsiyet Kız 232 65,7 

Erkek 121 34,3 

Toplam 353  

İdari Görev Evet 12 3,4 

Hayır 341 96,6 

Toplam 353  
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Ünvan Hekim 44 12,5 

Hemşire 165 46,7 

Sağlık Teknikeri 68 19,3 

Diğer 76 21,5 

Toplam 353  

Yaş 18-29 63 17,8 

30-41 156 44,2 

42 ve üzeri 134 38,0 

Toplam 353  

Hizmet 

Süresi 

0-5 yıl 153 43,3 

6-10 yıl 42 11,9 

11-15 yıl 36 10,2 

16-20 yıl 30 8,5 

21 ve üzeri yıl 42 11,9 

Belirtilmemiş 50 14,2 

Toplam 353  

 

 

Araştırmaya konu olan değişkenler arasındaki ilişkilerin derecesi ve yönü Pearson 

korelasyon analizi ile belirlenmiş olup, bulgular Tablo 3’ de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Yenilikçilik Performansı ve İnsan Kaynakları Stratejileri Arasındaki İlişki Katsayıları ve 

Önem Testleri 

Değişkenler PDÖ SE TG SY 

SE 0,320**    

TG 0,252** 0,534**   

SY 0,266** 0,544** 0,499**  

HY 0,371** 0,495** 0,460** 0,711** 
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Araştırmaya konu olan süreç yenilikçilik performansı üzerine takım geliştirme, performansa 

dayalı ödüllendirme ve stratejik eğitim değişkenlerinin etkisi çoklu regresyon analizi ile belirlenmiş 

olup, bulgular Tablo 4’ de verilmiştir. 

 

  Tablo 4. Süreç Yenilikçiliği İçin Regresyon Analiz Sonuçları 

Faktörler bi  sbi  t 
P-

değeri 

VIF 

değerler

i 

Sabit 3,737 0,739 5,058 <0,001  

Takım Geliştirme 0,230 0,041 5,578 <0,001 1,413 

Stratejik Eğitim 0,465 0,065 7,097 <0,001 1,474 

Performansa Dayalı 

Ödüllendirme 
0,096 0,056 1,703 0,089 

1,125 

Bağımlı Değişken: Süreç Yenilikçiliği 

R
2
: 0,362; Düzeltilmiş R

2
: 0,360; F=66,145 (P=<0,001) 

bi: regresyon katsayılarını sbi: katsayıların standart hatalarını göstermektedir. 

 

Araştırmaya konu olan hizmet yenilikçilik performansı üzerine takım geliştirme, 

performansa dayalı ödüllendirme ve stratejik eğitim değişkenlerinin etkisi çoklu regresyon analizi 

ile belirlenmiş olup, bulgular Tablo 5’ de verilmiştir. 

  Tablo 5. Hizmet Yenilikçiliği İçin Regresyon Analiz Sonuçları 

Faktörler bi  sbi  t 
P-

değeri 

VIF 

değerler

i 

Sabit 3,809 0,488 7,812 <0,001  

Takım Geliştirme 0,186 0,027 6,848 <0,001 1,413 

Stratejik Eğitim 0,341 0,043 7,883 <0,001 1,474 

Performansa Dayalı 0,245 0,037 6,603 <0,001 1,125 
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Ödüllendirme 

Bağımlı Değişken: Hizmet Yenilikçiliği 

R
2
: 0,340; Düzeltilmiş R

2
: 0,337; F=120,568 (P=<0,001) 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

 

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin yenilikçilik 

performansı ve insan kaynakları stratejilerini belirlemeye yönelik kullanılan anket sorularına 

verdikleri cevapların kendi iç tutarlılığını ortaya koymak amacıyla yapılan güvenirlik analizi 

(Cronbach's Alpha) sonucunda bulanan güvenirlik katsayısı (0,886), araştırmanın güvenirliliğini 

sağlamada yeterli görülen 0,70 değerinin üzerindedir (Altunışık vd., 2007: 116). 

 

İnsan kaynakları stratejileri ile yenilikçilik performansı arasındaki ilişkileri gösteren Tablo 

3 incelendiğinde; 

1. İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan stratejik eğitim ile hastane çalışanların 

süreç yenilikçiliği performansı arasında % 54.4’lük pozitif anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. 

2. İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan performansa dayalı ödüllendirme ile 

hastane çalışanların süreç yenilikçiliği performansı arasında % 26,6’lık pozitif 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

3. İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan takım geliştirme ile hastane çalışanların 

süreç yenilikçiliği performansı arasında          % 49,9’luk pozitif anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir. 

4. İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan stratejik eğitim ile hastane çalışanların 

hizmet yenilikçiliği performansı arasında % 49,5’lik pozitif anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. 

5. İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan performansa dayalı ödüllendirme ile 

hastane çalışanların hizmet yenilikçiliği performansı arasında % 37,1’lik pozitif 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

6. İnsan kaynakları stratejilerinden biri olan takım geliştirme ile hastane çalışanların 

hizmet yenilikçiliği performansı arasında % 46,0’lık pozitif anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. 

 

Bu bulgular ışığında, stratejik eğitimin performansa dayalı ödüllendirme ve takım geliştirme 

boyutlarına göre, süreç ve hizmet yenilikçiği boyutları arasında daha kuvvetli bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla hastane personelinin yenilikçilik performansının arttırılmasında stratejik 

eğitimlerine önem verdikleri ortaya konulmuştur. Araştırma bulguları Lau ve Ngo (2004: 695) 

gerçekleştirmiş olduğu çalışmadaki bulguları ile örtüşmektedir. 

İnsan kaynakları stratejilerinin alt boyutlarının hem süreç hem de hizmet yenilikçiliğine 

olan etkilerini ortaya koymak için tahmin edilen denklemlerin katsayılarını gösteren Tablo 4 ve 5 

sırasıyla incelendiğinde; 

1. Süreç yenilikçiliğini tahmin etmek için oluşturulan regresyon eşitliğine ait 

katsayılardan performansa dayalı ödüllendirme alt boyutunun katsayısının istatistiki 
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olarak 0,10 düzeyinde anlamlı bulunurken (P=0,089), diğer iki alt boyunun ise 

istatistiki olarak 0,001 düzeyinde anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. Modelde yer 

alan bağımsız değişkenler (insan kaynakları stratejilerinin alt boyutları: takım 

geliştirme, stratejik eğitim ve performansa dayalı ödüllendirme) arasında çoklu 

bağlantı olmadığı ortaya konulmuştur. Modelde süreç yenilikçiliği üzerine en etkili 

insan kaynakları stratejilerinin alt boyutun stratejik eğitim olduğu ortaya 

konulmuştur. Araştırma bulguları Lau ve Ngo (2004: 695) gerçekleştirmiş olduğu 

çalışmadaki bulguları ile örtüşmektedir. 

2. Hizmet yenilikçiliğini tahmin etmek için oluşturulan regresyon eşitliğine ait 

katsayıların tamamı istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Modelde yer alan 

bağımsız değişkenler (insan kaynakları stratejilerinin alt boyutları: takım geliştirme, 

stratejik eğitim ve performansa dayalı ödüllendirme) arasında çoklu bağlantı 

olmadığı ortaya konulmuştur. Modelde hizmet yenilikçiliği üzerine en etkili insan 

kaynakları stratejilerinin alt boyutun stratejik eğitim olduğu ortaya konulmuştur. 

Araştırma bulguları Lau ve Ngo (2004: 695) gerçekleştirmiş olduğu çalışmadaki 

bulguları ile örtüşmektedir. 

 

Bu bulgular ışığında, stratejik eğitimin performansa dayalı ödüllendirme ve takım geliştirme 

boyutlarına göre en az 2 kat daha faza süreç ve hizmet yenilikçiği boyutları üzerine etkisi olduğu ortaya 

konulmuştur.  

Sonuç olarak hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının yenilikçilik performansını artırmak için 

yöneticiler insan kaynakları uygulamalarına stratejik bir önem vermelidir. Bu stratejik alt boyutlar 

içerisinde eğitim öncelikli olmalıdır. Bu bağlamda yöneticiler tarafından hastane çalışanlarının eğitim 

ihtiyacı kapsayıcı, etkin ve sürekli olacak şekilde planlanmalıdır. 
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ÖZET 

     Günümüzde hastalar müşteri, sağlık teşkilleri de artık işletme olarak görülmekte olup örgütsel iletişim, 

bu anlamda işletmelerin başarısı için son derece önemli bir kavramdır. Örgütsel iletişimin önemi ve 

iyileştirmenin yolları bu çalışmada literatürler üzerinden değerlendirilmiştir. Bilgi paylaşımı ancak etkin 

örgütsel iletişimle mümkündür. Her örgütün bir bilgi iletim mimarisi vardır. Kablosuz iletişim olarak 

adlandırılan, kişiler arası iletişimin etkin düzeye ulaşması yöneticilerin çabalarını gerektirir. 

 

     Örgütsel İletişimi İyileştirmenin Yolları: 

1. Bir amaç oluşturun  

2. Karar verin 

3. Başkalarına danışın 

4. Zamanlamayı doğru yapın  

5. Geri bildirim sağlayın  

6. Sözleri eyleme geçirin. 

     Yöneticiler ve liderler işletmelerin başarısı için dijital çağın koşullarını göz önünde tutmalı ve örgütsel 

iletişime önem vermelidir. 

 

     Anahtar Kelimeler: İletişim, örgüt, verimlilik 

 

ABSTRACT 

     Today, patients are seen as a customer, is also no longer the health of organizational communication in 

this sense is an extremely important concept for the success of businesses. This study evaluated the 

importance, ways to improve organizational communication by  the literature on the subject İnformation 

sharing is only possible with effective organizational communication. Every organization has an 

information delivery architecture. To reach effective level of interpersonal communication is referred to as 

wireless communication requires the efforts of managers. 

 

     Ways of Organizational Communication Improvement. 

 

1.Create a purpose. 

                                                           
*: Uzmanlık Öğr. GATA Askeri Sağlık Hizmetleri AD.Ankara drpozmen@hotmail.com 
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***: Doç. GATA Askeri Sağlık Hizmetleri AD.Ankara mcetin@gata.edu.tr 
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2.Decide 

3.Consult others 

4.Do the timing right. 

5.Provide feedback 

6.Take action words. 

For the success of businesses managers and leaders must keep in view the conditions of digital age and 

must attach importance to organizational communication. 

 

     Keywords: Communication, organization, productivity 

 

     GİRİŞ 

     Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali olarak 

tanımlamıştır (WHO, 1948). Sağlık hizmetleri ise, insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan 

sağlığının korunması, iyileştirilmesi, bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah ve 

mutluluğunun geliştirilmesi için sunulan hizmetlerdir (Kitapçı, 1999, s.2).  Eskiden sağlık alanında hasta 

olarak bakılan kişilere günümüzde artan rekabet ortamında yalnızca hasta değil, müşteri olarak da 

bakılmaktadır. Bu sebeple işletmelerde kullanılan ‘kalite’ gibi kavramlar artık sağlık alanında da kullanılır 

hale gelmiştir. Sağlık hizmetleri, kesintisiz işleyen, diğer sektörlerden farklı olarak ‘pardon’ kelimesinin 

olmadığı, doğrudan insan hayatıyla ilgili alanlardır. Hastaneler yapısal teknolojik ve çevresel özellikleri 

bakımından yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren matris yapılarıdır. Sağlıkta kalite için;  Güçlü 

organizasyon yapıları ve kurum kültürü oluşturulmalı, değişimler dikkatle takip edilmeli, özgün yorumlar 

getirilmeli ve iletişime gereken önem verilmelidir (Aslantekin ve ark, 2005, s.8). Günümüzde insanlar 

artık aldıkları hizmeti sorgulamakta, kaliteli sağlık hizmeti aramakta ve tercih yapabilmektedir. İletişim bu 

anlamda kritik rol oynamaktadır. 

 

     İletişim: 

     İletişim; en genel anlamıyla iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini anlaması ile 

ilgili bir süreçtir. İletişim (Gürgen, 1997, s.9); 

- Toplumun temelini oluşturan bir sistem, 

- Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç, 

- Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, 

- Sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim, 

- Sosyal uyum için gerekli bir sanattır. 

     İletişim Şekilleri: 

     İletişim şekilleri genel olarak dört başlık altında ele alınabilir. Bunlar (Tozluyurt,2006,s.1)  

     -Kişinin Kendisi İle İletişimi: 

     İnsanın kendi içinde kurduğu iletişimdir. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, iç gözlem yaparak, 

kendisine sorular sorarak, cevaplar üretmesi bir iç iletişim sayabilir. İnsanın çevresi ile kuracağı iletişim, 

önce kendi içinde başlar. 

     -Kişiler Arası İletişim: 
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     Genel bir tanımıyla, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime, “kişiler arası iletişim” 

denir. Kişiler arasında iletişim yüz yüze olabileceği gibi, kitle iletişim araçları dışında kalan mektup, 

telefon, faks, e-mail gibi araçlarla da iletişim kurulabilir. 

 

     -Örgütsel İletişim: 

     Örgütsel iletişim, örgütsel ve yönetsel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve örgütsel amaçları 

gerçekleştirmek amacıyla, örgütün iç ve dış çevresi arasındaki, bilgi ve düşünce alış verişidir 

(Hunt,1982,s.349). Örgütlerde hiçbir iş, iletişim fonksiyonu olmaksızın yapılamaz. Örgütler bir sistemdir 

ve bu sistemi oluşturan unsurların başında, insan unsuru gelir. Örgütsel iletişimin temelini, kişisel iletişim 

oluşturur. Örgütsel iletişimin, iş tatmininde, verimlilikte ve etkinlikte önemli bir payı vardır. 

     -Kitle İletişimi: 

     20’nci yüzyılın başlarından itibaren iletişim teknolojisindeki müthiş gelişmeler bilgilerin daha fazla 

insana süratle ulaşmasına imkan tanımıştır. Bilgisayar ve iletişim firmalarının iletişim teknolojisinde 

yaptıkları gelişmelere paralel olarak iletişim araçları yaygınlaşmakta ve kolayca elde edilebilmektedir 

(Ilıman, 2001, s. 7).Uydu teknolojileri, tüm dünya uluslarını birbirine bağlamaktadır. 

 

     Örgütsel İletişim Biçimleri 

     Neske, örgütleri iletişim çabası içerisinde olup olmadıklarına göre dört gruba ayırmaktadır: 

     1.Bürokratik İletişim: Bu iletişim biçiminde örgütler hedef gruplarına bilgi vermedikleri gibi onlardan 

da bilgi almamaktadırlar. Bu tip iletişim daha çok bürokratik örgütlerde uygulanmaktadır. 

     2. Manipülatif İletişim: Bu iletişim biçiminde hedef grupla bilgi alış verişi yapıldığı gibi bir görünüm 

yansıtılmaya çalışılmaktadır. Oysa alınıp verilen bilgiler sadece seçilmiş bilgilerdir. Bu iletişim biçiminde 

amaç bir çeşit propagandadır. 

     3. Demokratik İletişim: Açıklığa dayanan bir iletişim biçimidir. Örgüt hedef grubuna doğru bilgiyi 

iletmeye hazırdır ve iletmektedir. Hedef gruptan da bilgi alınarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

     4. Orantısız İletişim: Bu iletişim biçimi örgüt bilgilendirmeye hazır olduğu halde, kamuoyu hakkında 

hiç bilgi alamadığı ya da yoğun biçimde kamuoyu araştırılmasına rağmen elde edilen bilgilerin 

değerlendirilip bir sonuca varılamadığı durumlarda gerçekleşmektedir. 

 

    Leavitt İletişim Modelleri   

     Merkezi model: Bu model otorite ve karar alma insiyatifinin örgütün en üst yöneticisinde toplanmasını 

temel alan, bir modeldir. Grubun bütün üyelerinin merkezi konumdaki yetkili ile bilgi alışverişinde 

bulunmalarına karşın, kendi aralarında bir iletişim yaşanmamaktadır.  

 

     Şekil 1:Merkezi Model 

     Y Modeli: Merkezi modelden sonra merkezileşme derecesi en yüksek grup iletişim modelini oluşturur. 

Daha az sayıdaki iletişim kanalına sahip olan bu modelde haberleşme kanal sayısı düşüktür. 
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     Şekil 2:Y Model 

     Zincir Modeli: Zincir modelinde iletişim, üyelerin birbirine yakınlık derecesine göre işlendiğinden, 

grubun bazı üyeleri izole durumda kalabilir. Zincir tipi iletişim yapısında; uçtaki iki üye sadece bir kişiyle 

diğerleri ise yanlarındaki iki kişiyle haberleşir. Böylelikle iletişim işlevsel niteliğini yitirerek, grup 

verimliliğinin tehlikeye düştüğü bir model oluşur.  

 

     Şekil 3: Zincir Model 

     Daire Modeli: Grupta belirgin bir lider yoktur. Bireylerin herhangi biri iletişimi başlatabilir. Grup 

üyelerinin birbirleriyle iletişim olanaklarının bir hayli fazla olduğu daire modelinde, bir tek kişinin iletişim 

kurması çok zordur.  

 

     Şekil 4: Daire Model 

     Serbest Model: Tüm haberleşme kanallarının her zaman ve herkese açık olduğu, herkesin herkese 

hiçbir kısıtlama olmadan iletişimde bulunduğu bu model demokratik bir modeldir.  

 

     Şekil 5: Serbest Model 

     İletişim yapısal özellik bakımından iki başlık altında ele alınabilir. 

     a. Biçimsel İletişim (Formal) 

     b. Biçimsel Olmayan İletişim (İnformal) 

     Formal İletişim: 

     Örgütteki hiyerarşik yetki yapısıyla ilgili olan biçimsel iletişim sistemi, örgüt içindeki ve örgüt çevresi 

arasındaki bilgi akımını sağlayan kanalları ifade eder. Etkin bir yönetimin olması için, iletişim 
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kanallarında, bilgilerin serbestçe dolaşımına izin verecek biçimde, açık bir sisteme ihtiyaç vardır  

(Yalmanbaş, 2006, s.1). İşgörenler kime karşı sorumlu olduğunu, kim tarafından denetleneceğini, 

yetkilerinin neler olduğunu, sorunlar karşısında kime danışacağını önceden bilir. 

      

 

İnformal İletişim ( Doğal iletişim ): 

     Örgütün önceden belirlenmiş kanallarından geçmeyen, belirli bir plan içinde gerçekleşmeyen, 

çalışanlar arasında kendiliğinden oluşan iletişimdir. Formal iletişim ne kadar mükemmel işlerse işlesin, 

kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesinde bu  iletişimin de oldukça önemli bir yeri vardır. 

     İnformal iletişimin başlıca nedenleri olarak şunlar belirtilebiliriz (Koçel, 2001, s.428)  

- Güvensizlik ve gelecek endişesi yaratan durumlar, 

- Belirsizlikler, 

- Yönetimde ve organizasyonda büyük çaplı değişiklikler, 

- Çalışanların kişisel özellikleri, 

- Formal kanalların yetersizliği, 

- Formal mesajlara güvensizlik 

- Organizasyonlarda gruplaşma ve klikleşmeler, 

- Söylenenle yapılan arasındaki farklılıklar. 

     İnformal iletişim türleri arasında en yaygını söylentidir. Bu kanaldan, kimi zaman gerçekler, kimi 

zaman ise gerçekle ilgisi olmayan dedikodular geçmektedir. 

     Formal iletişimin başlıca özellikleri, yavaş, planlı, genellikle yazılı, kayıt altında, kontrollü ve yönetim 

yararına olmasıdır. İnformal iletişim ise, hızlı, anlık, genellikle sözlü, kayıt dışı, işgören kontrollü ve 

çalışan yararınadır. 

 

     Örgütsel İletişimi Engelleyen Faktörler (Ekinci, 2006, s.23-28 ): 

     İletişim sürecinde etkin iletişimi engelleyen pek çok faktör vardır. İletişimde engeller olduğu zaman, 

bireysel ve örgütsel çatışma ortaya çıkar.  

 

     Örgütsel İletişimin Yapıcı Engelleri: 

     Örgütlerde tümüyle serbest bırakılan bir iletişim akışı, pek çok karışıklık ve düzensizliğe neden olur, 

bu nedenle serbest iletişime bir takım engellemeler getirilmelidir. Bilgi aktarımında seçicilik, iletişimin 

etkinliğini artırıcı olabilir. Yatay iletişimde belli nezaket kuralı, dikey iletişimde ise, aşağıdan yukarıya 

doğru saygı ve nezaket kurallarına dikkat edilerek iletişim kurulmalıdır. 

 

     Örgütsel İletişimin Bozucu Engelleri: 

     İletişimin birçok bozucu engeli vardır; tutarsızlık, güvensizlik, isteksizlik, yetersiz dinleme, aşırı bilgi 

yükleme, statü, yaş ve cinsiyet uyuşmazlıkları, gürültü ve diğer çevresel faktörler, bunlardan bazılarıdır. 

     Kişisel faktörler olarak adlandırılan bu tür iletişim engelleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. İnsanlar genel olarak duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler. 
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2. Statü farklılıkları gözeterek, üstlerin, astların mesajından daha fazla önem verirler. 

3.Güven eksikliği, karşı tarafa inanmama etkin iletişimin kurulmasını engelleyen önemli bir faktördür. 

4. Anlaşılmazlığa ve karışıklığa neden olan ifade güçlükleri iletişimi zorlaştırır. 

     İletişimin bozucu engellerinden biri de, iletişim kopukluklarına neden olan filtrelemedir. Filtreleme, 

mesajın, gönderici tarafından alıcının hoşuna gidecek şekilde maniple edilmesi anlamına gelir. Astın 

üstüne bilgi ve haberi onun duymak istediği gibi iletmesi buna örnek olarak verilebilir. 

 

     Örgütsel İletişimin Önemi 

     Dijital çağın çevre koşulları göz önünde bulundurulursa, bu çağda işletmelerin başarısının verimli 

olmalarına bağlı olduğu görülecektir. Tüm çalışanların örgütle bütünleşmediği, yaratıcı ve yenilikçi 

olmadığı bir örgütün başarı şansını yakalaması bir yana, hayatta kalması bile zordur. Bugün mevcut olan 

koşullar altında işletmeler çalışanlardan “çok çalışmak” tan daha fazla şeyler istemektedir. Burada önemli 

bir yer tutan kavram, örgütsel bağlılıktır.  

     Verimliliği arttırmak için yönetim, gerekli iletişimin (güleryüz, anlayış, olumlu kurumsal imaj) 

yürütülmesini, kurum kimliğinin yerleşmesini, çalışanlarının huzurunu sağlamak zorundadır. Yönetimin, 

çalışanlarını alınan kararlardan, yapılan işlemlerden kuruluşun tüm yazılı, görsel ve işitsel araçları 

vasıtasıyla haberdar etmesi bilgilendirme kapsamında gerçekleştirilen bir faaliyettir.  Çalışanlar alınan 

kararlar, yenilikler ve sektördeki uygulamalar hakkında sürekli olarak bilgilendirildiğinde, kendisine ve 

ailesine değer verildiğinde, düzenlenen faaliyetlerle kaynaştığında motive olur, huzurlu bir iş ortamı 

oluşur.   

     Her örgütün bir bilgi iletim mimarisi vardır. Bu yapı kablolu (enformasyon teknolojisi altyapısı) ve 

kablosuz (kişiler ve birimler arası) iletişimden oluşur. Enformasyon altyapısını, yatırımlarla ya da 

teknoloji transferi ile güçlendirmek mümkündür (Hamel, 1996, s.143). Ancak kablosuz iletişim olarak 

adlandırılan kişiler ya da birimler arası iletişimin etkin düzeye ulaşması ise örgütsel iletişim sistemlerinin 

planlanması ve geliştirilmesi konusunda yöneticilerin çabalarını gerektirir.  

 

     Örgütsel İletişimin Sağladığı Faydalar: 

• Yönetime karar almada ihtiyaç duyulan bilgiyi elde etme imkanı sunar. 

•Yöneticilerin aldığı kararların çalışanlar tarafından algılanması ve uygulamaya dönüştürülmesini sağlar. 

•Çalışanların örgüte bağlılığını artırarak, müşteri hizmetlerinin iyileşmesini sağlar. 

•İş tatmini, motivasyon, örgütsel bağlılık gibi çalışanların davranışları üzerinde olumlu etkiler yaratarak 

örgütsel performansı arttırır. 

• Çalışanların paylaşım duygusunu arttırır. 

• İş ortamındaki sürtüşme ve baskıları azaltır. 

•Örgütsel faaliyetlerin istikrar ve iş birliği içinde gerçekleşmesine katkıda bulunur. 

• Örgütsel değişime karşı güven oluşturur ve değişim sürecini hızlandırır. 

• Daha az hata yapılmasına ve sonuçta giderlerin azalmasına imkan tanır. 

• Karlılığı ve etkinliği artırır. 

• Stratejik planların etkin bir şekilde uygulanabilmesinde önemli bir faktördür. 
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     Örgütsel İletişimi İyileştirmenin Yolları (Ekinci, 2006, s.23-28): 

1. Belirli bir amaç oluşturun: Belirli bir amaç üzerine yoğunlaşılmadan birçok amacı gerçekleştirmeye 

çalışan bir iletişimin başarılı olması çok zordur. 

2. Karar verin: İletişime geçmeden önce, neyi kime, neden iletmeyi amaçladığınıza karar verin. 

Mesajınızın odağı, ulaşmak istediğiniz kişiler ne kadar belirginse başarı şansınız da o kadar büyük olur. 

3. İletişimi planlarken, başkalarına da danışın: konuyla ilgili bilgisi olan kişilere danışmak mesajınızın 

daha objektif olmasına yardımcı olur. 

4. Zamanlamayı doğru yapın: mesajlar bireylere hazır oldukları zaman iletilmelidir. Zamanlaması doğru 

yapılmayan, gereğinden uzun veya kısa süren iletişim işgörenlerin moralini bozar, dikkatini dağıtır. 

5. Geri bildirim sağlayın: Geri bildirimin sağlanması, iletişim açısından çok önemlidir, çünkü ne kadar 

etkili geri bildirim sağlanırsa, gönderilen mesajın etkisi de o kadar yüksek olacaktır. 

6. Sözleri eyleme geçirin: Eğer söylenenler sadece sözlerde kalıp eyleme dönüşemezse, o sözlerin hiçbir 

anlam ve etkisi kalmaz. Önemli olan bir şeyin söylenmesi kadar, aynı zamanda onun gerçekleştirilmesidir. 
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GİRESUN İLİNDE SAĞLIK VE SAĞLIK HARCAMALARININ SOSYAL REFAH 

YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

                                                                                    Arzu KURŞUN EKİZ* 

                                                                                    Cemil RAKICI** 

 

    ÖZET  

Bu çalışma, Giresun il merkezinde bulunan hane halkının sağlık durumu, sağlık 

hizmetlerindeki tercihleri, gelir durumu ve cepten yapılan sağlık harcamalarını tespit etmeyi 

amaçlamaktadır. Araştırma tanımlayıcı, kesitsel bir çalışmadır. Giresun merkezdeki hane halkı, 

araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem, tabakalı rastgele örnekleme yöntemine dayandırılmış 

ve toplam 397 hane ile görüşülmüştür. Veriler, SPSS 16.0 paket programında analiz edilmiştir. 

Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre, araştırmaya katılanların %42.3’ü erkek ve %71.8’i evlidir. %54.7’si 15-44 yaş 

aralığında olan katılımcıların, en yüksek oran olarak %34’ü lise mezunudur. Katılımcıların % 42.3'ü 

aktif olarak çalışırken, % 38’inin geliri yoktur. Harcama yapanların büyük bir çoğunluğu (M=232.60) 

sağlık sisteminden memnun olmayıp, sağlık sistemindeki dönüşümün aile bütçesine olumlu katkıları 

olduğunu düşünmemektedir. Giresun merkez halkının cepten yapılan sağlık harcamasının asgari 

düzeyde olduğu saptanmış ve çoğunlukla sağlıklı oldukları görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Cepten Yapılan Sağlık harcamaları, Sosyal Refah, Sağlık Sistemi, Sağlık 
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EVALUATİON OF HEALTH AND HEALTH EXPENDİTURES WİTH RESPECT TO 

SOCİAL WELFARE İN GİRESUN 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to identify out of pocket health expenditure, choice in health services, both 

income and health status of households in the center of Giresun. The research was a descriptive,cross-

sectional study. The sample was based on stratified random sampling and was interviewed with total 

397 house. The data were analyzed in the packaged software of SPSS 16.0. According to the findings 

of the study, 42.3% of research participants are male and 71.8% percent are married. While 42.3% of 

participants have been working actively, 38% of them have not any income. The vast majority of those 

who spend (M=232.60) were satisfied for health system. Therefore, they thought to be a positive 

contribution to family budget of transformation in health system. It was determined to be minumum 

level of out-of-pocket expenditure on health of people in Giresun and they were mostly healthy. 

 

Keywords: Out-of-Pocket Expenditure on Health, Social Welfare, Health System, Health 

 

 

    1. Giriş 

İnsanların en büyük hazinesi olan sağlığın elde edilmesi korunması ve devamlılığının 

sağlanması amacıyla, sağlıkla ilgili mal ve hizmet üreten bütün kurum ve kuruluşların oluşturduğu 

yapıya genel olarak sağlık sektörü denilmektedir. Sağlık sektörü tarafından sağlık odaklı 

gerçekleştirilen tüm faaliyetler ise sağlık hizmetleri olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetleri belirli 

bir kesime hitap etmeyip bütün insanları kapsar. Sağlık hizmetlerinin faaliyet alanları temel olarak 

toplumun sağlık koşullarını iyileştirmek ve geliştirmektir. Bu nedenle de sağlık hizmetleri toplumsal 

bir özellik taşımaktadır (Akın, 2007: 6). Günümüzde sağlık sektöründe önemli değişiklikler olmuştur 

ve sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaç aşırı artmıştır. Buna, doğal beslenme anlayışının bozulması, yaşlı 

nüfusun giderek artması, fiziksel aktivitenin yokluğu ve daha birçok etken örnek verilebilir. Sağlık 

hizmetlerine olan bu ihtiyaç, gerek ülkemizde gerekse dünyada sağlığa yapılan harcamanın da hızla 

artmasına sebep olmaktadır. 

    1.1. Sağlık Harcamaları 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen sağlık tanımına göre; sağlık yalnızca hastalık veya 

sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal tam bir iyilik durumudur. Sağlığın teşvik 

edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlık ise; fonksiyonel terimlerle anlatılabilen ve bir sonuca ulaşma 

aracı olarak, insanların bireysel sosyal ve ekonomik olarak verimli yaşam sürmesine olanak tanıyan bir 

kaynaktır. Sağlık; hem sosyal ve kişisel kaynakları hem de fiziksel kapasiteyi öne çıkaran pozitif bir 

kavramdır (http://sbu.saglik.gov.tr).  

Bu kavramı anlayabilmek için sağlığın sadece kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal yönünün 

de bulunduğunu belirtmek gerekir. Kişinin sosyal yaşantısının sağlıklı olması, sosyal yönden tam refah 

halinde olmasının ön koşuludur. Ancak günümüz koşullarında iş bulma olasılığının her geçen gün 

azaldığı, çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, gelir dağılım dengesizliğinin yarattığı 

huzursuzluğun giderilemediği toplumlarda bireylerin tam refah halinde olması imkansızdır 

(http://www.ttb.org.tr/n_fisek). Diğer yandan sağlık, bireylerin dinsel, kültürel ya da sosyal durumuna 

göre değişebilmektedir. Hastalığı algılama ve rahatsızlık, eğitimli kişiler arasında farklı iken gelir 

durumu düşük olanlar arasında farklı olmaktadır. Bu yüzden, sağlık kavramı subjektif hem de objektif 
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olarak ele alınabilmektedir. Subjektif sağlık kişilerin kendilerini sağlıklı olarak hissettikleri durumdur. 

Ancak objektif sağlık, sağlıklı kişinin kendisini uzmanların teşhisleri sonucunda iyi hissetmesiyle 

sağlık kavramının gerçekleştiğini açıklamaktadır. 

Sağlık kişinin hem fiziksel hem de zihinsel haliyle ilgili olduğundan sağlık hizmetleri 

bireylerin ve toplumun fiziksel, mental ve sosyal açıdan iyi bir durumda hayatlarını devam 

ettirebilmeleri için yapılması gerekenler şeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte hastalığın yok 

edilmesi veya hastalığa neden olacak faktörlerin ortadan kaldırılması veya hastalıktan koruyucu 

tedbirler sağlık hizmetleri kapsamında düşünülmektedir (Yumuşak ve Yıldırım, 2009: 58). Bu yüzden, 

Sağlığı bilmek kadar hastalığı kavramakta önemlidir.  

Hastalık kavramı ise; “İnsan organizmasının çeşitli nedenlerden dolayı ruhsal, bedensel ve 

sosyal dengesinin bozulması” olarak ifade edilir. WHO hastalığı; “Beden veya zihinde meydana gelen, 

rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal durum” olarak açıklamaktadır 

(http://megep.meb.gov.tr/). Bu noktadan hareketle hastalıklara yaklaşım da hastalığın tipi, ciddiyeti, 

hastalık nedenleriyle ilgili daha önceden ortaya çıkan inanışlar, olası tedavi seçeneklerinin kabul 

edilebilirliği ve tedavinin yararının görülmesi gibi sayısız faktörleri içermektedir (Aslan, 2004: 31). Bu 

faktörler ayrıca verilen sağlık hizmetinin kalitesini de etkiler. Sağlık sisteminin doğmatik oluşturmuş 

olduğu bu zincirleme durumdan ötürü, sağlık hizmetinin neredeyse tüm değişkenleri sağlık 

harcamalarını etkilemektedir. 

1.2. Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri 

Günümüzde ülkeler için önem arz eden konulardan biri kaynaklarını etkin kullanma isteği ve 

bunun sonucu olarak harcamaların amacına ulaşıp ulaşmadığını irdelemektir. Sağlık harcamaları da 

dünya genelinde bir artış göstermiş, bunun sonucunda harcamaları arttıran nedenlere karşı merak 

duyulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda, gelişmekte ya da gelişmiş olan ülkelerin sağlık 

harcamalarının artış nedenlerinin genelde ortak olduğu kanısına varılmıştır. sağlık harcamalarının artış 

nedenleri, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel faktörler olarak sıralanabilir (Akın, 2007: 31). Bu 

faktörler; sağlık bilincinin gelişmesi, teknolojik gelişmeler, yaşam süresinin uzaması, gelir seviyesinin 

yükselmesi, toplumun değer yargılarının değişmesi, şehir hayatının etkisi, toplumun yapısındaki 

değişimlerdir (Filiz, 2010: 25-27). 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, sosyal refah devletlerindeki sağlık harcamaları konusunu Giresun ili 

bazında değerlendirip, Giresun'daki sağlık durumu, sosyal devlet algısı, gelir durumu ve cepten yapılan 

sağlık harcamalarını tespit etmektir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Giresun merkez mahallerinde yaşayan hane halkı oluşturmaktadır. 

Türk İstatistik Kurumu'nun 2011 yılı verilerine göre; Giresun merkez nüfusu 101.107'dir. Bu 

araştırmada Giresun merkez mahalleleri istatistik uygulanarak, sosyo-ekonomik yönden parçalara 

bölünmüştür. Bu araştırma çerçevesinde nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Örnekleme 

tabakalı rastgele örnekleme tasarımına dayandırılmış ve sosyo-ekonomik yönden ayrılmış toplam 10 

tabakadan oluşmuştur. Örneklem genişliği, bu 10 tabakaya, her bir tabakanın nüfusuna orantılı olarak 

dağıtılmıştır. Öngörülen örneklem çerçevesinde toplam 383 hane seçilmiş ve alt sınır yakalanmış olup,  

397 hane ile görüşme yapılmıştır. Ayrıca, sağlık harcamalarının varlığı ve ülkenin sosyal refah düzeyi 

hakkında bilgileri olup olmadığı incelenmiştir. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmamızda Sağlık Bakanlığı ve Başkent Üniversitesinin 2003 yılında ortaklaşa yürüttüğü 

''Ulusal Sağlık Araştırması Anket Formu'' ve Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)'nün 1994 yılında yaptığı 
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'' Hane halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması Anket formu'' temel alınarak oluşturulan 

toplam 26 soruluk anket formu hazırlanmıştır. Örneklemini, Giresun merkezden seçilen 10 adet 

mahalle oluşturmaktadır. Mahalle seçiminde bazı kriterler belirlenmiştir. Öncelikle Giresun Belediyesi 

Halkla İlişkiler Departmanından mahallelerin sosyo-ekonomik yönden durumunu bildirecek bilgiler 

edinilmiştir. Bu mahalleler 3 gruba ayrılıp kodlanmıştır. Kodlamaya göre;  

1 nolu kod: Alt gelir grubu (Çıtlakkale, Fevzi çakmak ve Hacı Siyam) 

2 nolu kod: Orta gelir grubu (Çınarlar, Gemilerçekeği, Hacı hüseyin ve Nizamiye) 

3 nolu kod: Üst gelir grubu (Güre, Kale ve Teyyaredüzü) 

Veri toplanması, örnekleme çıkan hanelerde önceden eğitim verilmiş 5 anketör vasıtasıyla yüz 

yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Parçalara bölünen merkez mahallelerinde belli bir plana 

göre hane hane dolaşılarak bilgi edinilmiştir. Her haneden bir kişi referans olarak alınmıştır. Böyle 

yapılmasındaki amaç; anketteki bazı sorular, hane halkının tümünü kapsadığından bireylerde tekrara 

düşmemek adınadır. Anketle alınan bilgiler istatistiksel analizler ile değerlendirilmiştir. Araştırma 

kapsamında uygulanan anket çalışmasında elde edilen veriler SPSS 16.0 Windows paket programında 

kodlanarak yüklenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda Frekans, Mann-Whitney U testi, ki-kare 

testi ve Kruskal-Wallis H testine tabi tutulmuştur. Veri toplama aracı olarak kendi hazırlamış 

olduğumuz anket kullanılmıştır. 

 

     3. Bulgular 

Örneklem grubuna yönelik veriler analiz edildiğinde; katılımcıların yaş dağılımları Tablo 1.’de 

verilmiştir. Yaşların değer aralığına bakıldığında 5 ile 65 yaş ve üstünde olduğu görülmektedir. Yaş 

ortalamasının 30, standart sapmasının 15.604 olduğu belirlenmiştir. Yaş grubuna bakıldığında 15-44 

yaş grubu %54.7 ile ilk sırada, 45-64 yaş grubunun da %32 ile ikinci sırada olduğu gözlenmiştir. 

Araştırmaya katılanların %42.3’ü erkek, %57.7’si kadındır. Değerlere bakıldığında birbirine yakın 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların %4.5’u okur-yazar değildir. Grubun %3.3’ü okur-yazar fakat 

mezun değil, %22.9’u ilkokul ve %10.1’i ortaokul mezunudur. Grubun en büyük bölümünü %34 ile 

lise mezunları oluşturmaktadır. İkinci sırada ise, %24.2 ile üniversite mezunları bulunmaktadır. 

Lisansüstü/doktora mezunlarının oranı ise sadece %1’dir. Lise mezunu ve üstü mezunların toplam 

oranı ise; %59.2’dır. Bununla birlikte araştırmaya katılanların büyük bir bölümünü %71.8 ile halen evli 

olanlar oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla %19.4 ile bekar, %6.3 ile dul (Eşi ölmüş) izlemektedir. Ayrı ve 

birlikte yaşayanlar ve boşanmışların toplam yüzdesi 2.6’dır. Ayrıca, katılımcılara gelir getiren bir işte 

çalışıp çalışmadığı sorulmuştur ve sonuçları Tablo 1.’de gösterilmektedir. Giresun merkez 

mahallelerinde yaşayan bireylerin büyük bir kısmının gelir getiren herhangi bir işte çalışmadığı 

görülmektedir. %42.3’ü aktif olarak çalışırken, %57.7’si çalışmamaktadır ve grubun büyük bir yüzdesi 

(%90.2) sosyal güvenlik kurumuna (SGK) bağlı olduğunu ifade etmiştir.%2'si aktif memur olarak 

çalışmakta, %2.5'u yeşilkart kullanmakta, %0.8'i ise zorunlu ve özel sigortadan yararlanmaktadır. Yine 

tabloya baktığımızda, %4.5'unun herhangi bir sağlık güvencesine sahip olmadığı gözlenmiştir. 
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             Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellikler Gruplar Sayı % 

Yaş 

5-14 9 2.3 

15-44 217 54.7 

45-64 127 32.0 

65 yaş ve üstü 44 11.1 

Cinsiyet 

Erkek 168 42.3 

Kadın 229 57.7 

Eğitim 

durumu 

Okur-yazar değil 18 4.5 

Okur-yazar mezun 

değil 
13 3.3 

İlkokul 91 22.9 

Ortaokul 40 10.1 

Lise 135 34 

Üniversite 96 24.2 

Lisansüstü/Doktora 4 1 

Çalışma 

durumu 

Evet 168 42.3 

Hayır 229 57.7 

Sosyal güvence 

durumu 

Sigortası yok 18 4.5 

Sosyal Güvenlik 

Kurumu(ssk,bağkur, 

emekli sandığı 

358 90.2 

Aktif memur 8 2 

Yeşilkart 10 2.5 

Diğer zorunlular 

(Yurtdışı vb.) 
2 0.5 

Zorunlu+özel sigorta 1 0.3 
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Katılımcıların aylık gelir durumu Tablo 2.’de verilmiştir. Grubun %38’inin gelirinin olmadığı, 

%11.3’ünün ise asgari ücrete tabi olduğu görülmüştür. %18’i 702-1000  tl arası kazanırken, %17.4’ü 1001- 

1500 tl arası gelir elde etmiştir. %5.8’i 1501-2000 tl arasında aylık geliri varken, %9.1’i 2001 tl ve üstü 

kazanmaktadır.  

 

                   Tablo 2: Katılımcıların Aylık Gelir Durumu 

Aylık gelir Sayı % 

Asgari ücret (701.44 tl) 45 11.3 

702-1000 tl arası 73 18.4 

1001-1500 tl arası 69 17.4 

1501-2000 tl arası 23 5.8 

2001 tl ve üstü 36 9.1 

Geliri yok 151 38 

Toplam 397 100 

Anketimizi yanıtlayanlara ‘Son 3 ay içinde, herhangi bir hastalık ya da sakatlık nedeniyle 

sağlık kurumuna gittiğinizde cepten ne kadar harcama yaptınız? (Yol masrafları dahil)’ denilmiştir. 

Cevapları analiz edilerek Tablo 3.’de verilmiştir. Katılımcıların %4’ü 1001 tl ve üstü para harcadığını 

ifade ederken, bu oran tablomuzda en düşük gruptur. En yüksek grup ise, %49.4 ile 0-50 tl arası 

harcayanlar olmuştur. İkinci sırada %30 ile 51-250  tl arası, sonra %11.1 ile 251-500 tl arası ve son 

olarak %5.5 ile 501-1000 tl arası gelmektedir. 

                   Tablo 3: Sağlık Harcaması Yapma Durumu 

Son Üç Ay İçindeki Sağlık 

Harcaması 
Sayı % 

0-50 tl  arası 196 49.4 

51-250 tl arası 119 30 

251-500 tl arası 44 11.1 

501-1000 tl  arası 22 5.5 

1001 tl ve üstü 16 4 

Toplam 397 100 

‘Devletin sağlık sistemindeki yeniliklerinin (Sağlıkta Dönüşüm) sizin aile bütçesine 

yansımasını olumlu değerlendiriyor musunuz?’ sorusu sorgulanmış ve veriler Tablo 4.’de gösterilmiştir. 

Sağlıkta dönüşümün aile bütçesine yansımasını olumlu bulanlar %68.5 iken, bu değişimi iyi 

değerlendiremeyenler ise %31.5’tur. 



 

28 
 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Sağlık Sistemindeki Yeniliklerin Aile Bütçesine Etkisinin Değerlendirilmesi 

Sağlıkta dönüşüm bütçeye 

olumlu yansıdı 
Sayı % 

Evet 272 68.5 

Hayır 125 31.5 

Toplam 397 100 

Katılımcılara sosyal refahın kısaca tanımı yapılarak ‘Devletimizin gelir sağlama garantisi 

veren, toplumu sosyal yönden kalkındıran, muhtaçlara yardım eden ve eğitim, sağlık, konut gibi temel 

ihtiyaçları sağlayan bir devlet modelinde olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusu yöneltilmiş ve elde 

edilen veriler Tablo 5.’de gösterilmiştir. Grubun %54.7’si devleti, sosyal refah devleti olarak algılarken, 

%45.3’ü devletin, sosyal refah devleti niteliğinde olduğunu düşünmemektedir. 

 

Tablo 5: Sosyal Refah Algısı Durumu 

Sosyal refah devleti mi? Sayı % 

Evet 217 54.7 

Hayır 180 45.3 

Toplam 397 100 

Sağlık harcaması yapma durumu ile cinsiyet arasındaki ilişkinin incelenmesinde Mann-

Whitney U Testi kullanılmıştır. Bu testte, anlamlılığı belirleyen p < 0.05 değeridir. Bu analizde p=0.183 

bulunduğundan, sağlık harcaması yaparken cinsiyetin önem arz etmediği görünmektedir ve anlamlı bir 

farklılık gözükmemektedir. Ayrıca, katılımcıların gözüyle harcama durumu ile sağlık sistemindeki 

iyileştirmenin daha az para harcamaya neden olup olmadığını araştırmak amacıyla yine bir kıyaslama 

yapılmıştır. Bu kıyaslama da, Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyenler arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p= 0.003). Son olarak; sağlık harcaması durumu ile sosyal refah 

algısı durumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Burada da, Mann-Whitney U Testi uygulanmış ve elde 

edilen verilere göre, sağlık harcaması yapan katılımcıların belli bir kesimi (M= 245.28) mevcut 

devletin sosyal refah devleti modelinde olmadığını, ‘Sosyal refah devleti’ tanımlamasına uymadığını 

ifade etmişlerdir. Bu bulguda önemli bir farklılık (p=0.004) bulunmuştur. 
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Tablo 6: Sağlık Harcaması Yapma Durumunun Diğer Değişkenlerle Olan İlişkisi 

 CİNSİYET 

SAĞLIK 

SİSTEMİNDEN 

MEMNUNİYET 

SOSYAL REFAH 

ALGISI DURUMU 

SAĞLIK 

HARCAM

ASI 

YAPMA 

DURUMU 

ERKEK KIZ EVET HAYIR EVET 
HAYI

R 

M=193.15 M=206.55 M=186.31 M=232.60 M=164.06 
M=24

5.28 

Z= - 1.330 Z= - 2.947 Z= - 2.852 

*P=0.183 *P= 0.003 *P= 0.004 

 P < 0.05, Mean(M)=Ortalama 

 

     4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada yaş grubuna bakıldığında 15-44 yaş grubu %54.7 ile ilk sırada, 45-64 yaş 

grubunun da %32 ile ikinci sırada olduğu gözlenmiştir. Gelişmiş ülkelere baktığımızda ortalama yaşam 

süresinin yükselmesi ve buna bağlı olarak yaşlı nüfusunun giderek artması sağlık harcamasının da 

doğru orantılı olarak artmasına neden olmaktadır. Aslında, sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve sağlık 

harcamalarının artması da aynı şekilde insanların yaşam kalitesini ve süresini arttırmaktadır. Bu 

yüzden; sağlık harcaması ile yaş arasındaki ilişki önemlidir (Tokalaş, 2006: 29). Ayrıca; Katılımcıların 

%42.3’ü erkek, %57.7’si kadındır. Değerlere bakıldığında birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu 

çalışma için önemlidir. Cinsiyet durumunun homojenize olması uygulanan anketinin güvenirliliğini 

arttıracaktır. Çünkü; anketin gelir, sosyal güvence ve sağlık harcamalarını tespit eden sorularında 

cinsiyet faktörü doğrudan etkilidir. Eğitim açısından; TÜİK Hane Halkı Bütçe araştırmasındaki eğitim 

düzeyleri incelendiğinde, %29.52 ile en yüksek oran olarak ilkokul mezunu olduğu görülmüştür. İkinci 

sırayı ise %22.89 ile lise mezunları almaktadır (Öz, 2008: 88). Eğitim, bireylerin iş ve ekonomik 

koşullarının önemli bir belirleyicisidir. Özellikle, eğitimle belirlenen özel çalışma koşulları ve tüketim 

seviyeleri sağlık harcamalarıyla yakından ilişkilidir. Bu bağlantıdan yola çıkarak, eğitim sağlık 

davranışlarını belirleme de önemli bir faktördür, denebilir (Duncan ve diğerleri, 2002: 1151). 

Çalışmamızda, grubun en büyük bölümünü %34 ile lise mezunları oluşturmaktadır. İkinci sırada ise, 

%24.2 ile üniversite mezunları bulunmaktadır. 

Referans olarak görüşülen kişilerin neredeyse yarısı kadın, yarısı erkek olduğunu cinsiyet 

bulgularından anlaşılmıştır ve sonuç olarak, çalışmayanların yüzdesinin büyük bir çoğunluğunun ev 

hanımı olduğunu düşünülmektedir. Ayrıca gelir getiren bir işte çalışmamanın verdiği negatif 

durumlarda (Kendisine ait sosyal güvencenin olmayışı, sağlık sisteminden gelir düşüklüğü nedeniyle 

yeterince yararlanamama vb.) çalışmada gözlenmektedir. Aylık gelir durumuna bakıldığında; 
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katılımcıların neredeyse yarısının (%49.3) alt gelir grubunda olduğu görülmüştür. Bu bulgu, ailelerin 

gelirlerinin dört kişilik bir aile için belirlenen açlık sınırının altında kaldığını göstermektedir. 

Sosyal güvencenin olup olmaması sağlık sisteminden ne derecede yararlanıldığı hakkında bize 

ipucu vermektedir. Grubun büyük bir yüzdesi (%90.2) sosyal güvenlik kurumuna (SGK) bağlı 

olduğunu ifade etmiştir. Ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin temel finansman sorunu, sistemin 

gelirlerinin, giderlerine kıyasla oldukça yetersiz olması ve gelir-gider yönetiminden kaynaklanan 

yönetimsel sorunlardır. Bir yandan kayıt dışı ekonominin mevcudiyeti ile sosyal güvenlik sistemi 

dışında kalan çalışanlar sistemi gelir kaybına uğratırken, diğer yandan da sistemin sağladığı hak ve 

hizmetlerden yararlanmanın koşulları farklı siyasal gerekçelerle kolaylaştırılarak sistemin giderleri 

artmakta, böylelikle ilave finansman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan genç bir nüfus yapısına 

sahip olan ülkemizin bu nüfusu hızla yaşlanma sürecine girecek, bugün %8 olan yaşlı bağımlılık oranı 

2050 yılında %29’a ulaşacaktır. 2035 yılında 60 yaş ve üstü vatandaşların sayısı 16.756 bine ya da 

nüfusun %18’ine ulaşacaktır. Küresel gelişmeler de dikkate alınarak iş dünyasının talep edeceği 

niteliklere sahip işgücünün yetiştirilmesi ve işgücü maliyetlerinin azaltılması önem arz etmektedir. 

Nüfusun hızla yaşlanma sürecine girmesi bir yandan sosyal güvenlik harcamalarını artıracak ve öte 

yandan da sistemi finanse edenlerin sayısını azaltarak çok daha şiddetli finansman krizlerine neden 

olacaktır (Gümüş, 2010: 11).  

Sağlık harcaması yapma durumu ile cinsiyet arasındaki ilişkinin incelenmesinde Mann-

Whitney U Testi kullanılmıştır. Bu testte, anlamlılığı belirleyen p < 0.05 değeridir. Bu analizde p=0.183 

bulunduğundan, sağlık harcaması yaparken cinsiyetin önem arz etmediği görünmektedir ve anlamlı bir 

farklılık gözükmemektedir. TÜİK Hane Halkı Bütçe araştırmasındaki veriler incelendiğinde ise, bu 

çalışma ile uyumlu olmadığı gözükmektedir. TÜİK’e göre; kadınlardan oluşan haneler erkeklerden 

oluşan hanelere göre daha yüksek cepten sağlık harcaması yapmıştır. Bunun nedeni olarak, kadınların 

doğum yapması, yaşam sürelerinin erkeklerden uzun oluşu, ileri yaşlarda daha fazla hastalıkla 

mücadele etmeleri ve daha fazla ilaç kullanmaları gösterilmektedir (Öz, 2008: 99). Katılımcıların 

gözüyle harcama durumu ile sağlık sistemindeki iyileştirmenin daha az para harcamaya neden olup 

olmadığını araştırmak amacıyla yine bir kıyaslama yapılmıştır. Bu kıyaslama da, Mann-Whitney U testi 

kullanılmıştır. ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p= 0.003). Sağlık 

harcaması yapanların büyük bir çoğunluğu (M= 232.60) sağlık sisteminden memnun olmayıp, 

sağlıktaki dönüşümün aile bütçesine olumlu katkıları olduğunu düşünmemektedir. 

Sağlık harcaması ile aylık gelir durumu ki-kare testi ile incelenmiştir. Katılımcıların son 3 ay 

içinde sağlık harcaması yapıp yapmadığını ve aylık gelirin sağlık masrafına olan etkisine bakıldığında 

p<0.05 olmadığından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. (x2=8.404, p=0.135) Ayrıca, aylık gelir ne 

olursa olsun sağlık harcamasını etkilemediği anlaşılmıştır. Bulguyu vurgulamak için çalışmaya 

eklenmiştir. Giresun merkezin yerleşim olarak küçük olması sebebiyle ve ankete katılanların devlet 

hastanelerini daha fazla tercih ediyor olması yine yapılan sağlık harcamalarını azaltmaktadır. 

Katılımcılara hastalık mevcudiyeti sorulmuştur. Görüşülen kişilerin %52.6'sı herhangi bir 

hastalığı olmadığını belirtmiştir. Son 3 ay içinde tanı konmuş akut-kronik hastalığım var diyenler %3.3, 

hem son 3 ay içinde tanı konmuş akut-kronik hastalık hemde son 3 ay hariç tanı konmuş kronik 

hastalığım var diyenler %1.8' dir. İkinci sırada en yüksek orana ulaşan son 3 ay hariç tanı konmuş 

kronik hastalığım var diyenlerdir. Bu grubun yüzdesi %42.3'tür. Genel olarak bakıldığında Giresun 

Merkezde yaşayanların sağlık durumlarının neredeyse yarı yarıya (%52.6- %42.3) iyi olduğu 

söylenebilir. 

Sağlık harcaması yapanların eğitim durumları incelendiğinde, anlamlı bir farklılık 

gözükmemektedir (p=0.076). Oysa ki, 2002-2003 yılları arasında yapılan Türkiye USH Hane halkı 

Sağlık Harcamaları Araştırması incelendiğinde; lisansüstü eğitim yapmış kişiler en yüksek harcamayı 

yaparken, en düşük harcamayı yapan grup anaokulu grubu olmuştur (Başara, 2007: 29). Belli bir eğitim 

düzeyinde olan bireylerin sağlığını algılama kapasitesi daha farklı olduğundan sağlık kuruluşlarını 

kullanma sıklığı da daha fazla olacaktır. Ancak çalışmadaki bulgu gösteriyor ki, doğuştan ya da 
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sonradan öğrenilen eğilimlerin sağlık harcamasına etkisi olmamakta, bütün eğitim grubundaki 

katılımcıların sağlığa harcadığı miktar farklı olsa da ‘Sağlığa verilen para’ ziyan gözükmemektedir. Bu 

ilişkiyi belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis H testi yapılmıştır. Güney Kore’de yapılan bir araştırmaya 

göre ise; eğitim durumu ile sağlık harcamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ortaokul ve altı 

mezunu olanlar %58.4 ile en yüksek sağlık harcamasını yapan grup olmuştur. Lise mezunu olan 

kesimin %24.4’ü ve Üniversite mezununun %17.1’i sağlık harcaması yaptığını belirtmiştir (Kim, 2011: 

241). Yine Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre; hane halkının eğitim düzeyine bakıldığında 

%35.4’ü ortaokul ve lise mezunu, %64.6’sı ise ilkokul mezunu ve ilköğrenim altı çıkmıştır (Yardım, 

2010: 31). 

Sağlık harcaması yapma ve sağlık harcamanın kaynağı ilişkisi analizinde, Kruskal-Wallis H 

Testi kullanılmış ve anlamlı farklılıklar görülmüştür (p= 0.006). Analizin içeriğine bakıldığında; sağlık 

harcaması yapanların büyük bir çoğunluğunun bu parayı borç alarak (M= 485) yaptığı görülmüştür. 

Ayrıca, birikimleriyle birlikte mevcut gelirini de sağlık masraflarına harcayanların ortalaması da epey 

yüksektir. Sağlık güvence sisteminden yararlanarak sağlık ihtiyaçlarını karşılayanların ortalamasının 

yüksek olması gerektiği düşünülmüş, ancak veriler beklentileri karşılayamamıştır. Katılımcılar, sosyal 

güvencelerinden yeterince yararlanamamaktadır. Ancak, burada hatırlatılması gereken bir nokta var ki; 

sağlık harcaması sorgulanırken cepten çıkan para ifade edildiği için katılımcıların Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nu (SGK) düşünmediği sonucu çıkarılabilir. Çünkü SGK’dan çıkan sağlık harcamalarının 

saptanması hem çok zor hem çok maliyetlidir. Bazı katılımcıların ise, maaşlarındaki sağlık kesintilerini 

de hesaplayarak cevap verdiği gözlenmiştir. Son olarak, eşya satarak ya da diğer yollardan sağlık 

masraflarını karşılayanların ortalaması düşüktür. 

Sağlık harcamasını yapan katılımcıların sağlık algıları incelendiğinde, önemli bir farklılık 

(p=0.001) gözlenmiştir. Elde edilen veriler Kruskal-Wallis H testi ile yorumlanmıştır. Sağlığının 

‘Kötü’ olduğunu düşünenlerin ortalamasına bakıldığında en çok sağlık harcaması yapan grup (M= 

352.27) olduğu görülmüştür.‘Orta’ ve altının ortalamasının toplamı (M= 743.36) kendini ‘iyi derecede’ 

algılayanlardan (M= 292.17) büyük olduğundan sağlık harcamasının sağlık algısının düzeyiyle 

yakından ilişkili olduğu ve sağlık durumu kötüleştikçe sağlık harcamasının arttığı söylenebilir. 

Son olarak; Giresun halkının anket uygulama esnasında en çok şikayet ettikleri; aile hekimliği, 

toplum sağlığı merkezleri ya da hastanelere gittikten sonra eczaneler tarafından tahsil edilen katılım 

paylarıdır. Ayrıca, sosyal güvenceleri olduğu halde sağlık kuruluşlarında ek ödeme yapmakta 

vatandaşlar için kötü bir uygulamadır. 
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YENİ KURULMAKTA OLAN BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ CERRAHİ BİRİMLERİ 

PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: PROMETHEE ÇOK KRİTERLİ KARAR 

VERME YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA 

 

 

 

Sinan AYTEKİN
2
 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı hizmet sunumuna 2009 yılının ikinci yarısında geçici binasında 

başlayan Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 2011 ve 2012 yılları 

için seçilen cerrahi birimlerinin performanslarının değerlendirilmesidir. Çalışma, üstünlüğe göre 

sıralama yapan çok kriterli karar verme yöntemlerinden PROMETHEE ile yapılmıştır. Hastanede, 

2011 ve 2012 yıllarının her ikisinde de sağlık hizmeti sunan 5 ayrı cerrahi birimin (Üroloji, Kadın 

Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Genel 

Cerrahi) performansları, farklı ağırlıklar atanan ve toplamı bir (1) olan 5 ayrı kriterle (poliklinik 

sayısı, ameliyat sayısı, öğretim elemanı sayısı, ilaç ve tıbbi malzeme giderleri, MEDULA cirosu) 

değerlendirilmiştir. Dolayısıyla çalışmada 5 karar noktası (alternatif/cerrahi birim) ve 5 

değerlendirme faktörü (kriter) bulunmaktadır. Performans ölçümünde kullanılan 5 kritere her iki yıl 

içinde aynı ağırlıklar atandığında sıralamanın farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Aynı şekilde 

değerlendirme faktörlerine yeni ağırlıklar verildiğinde de sıralamanın değiştiği görülmüştür. 

Hastane giderleri içindeki payı %35-40’larla ifade edilen ilaç ve medikal/cerrahi malzemenin 

performans ölçümünde önemli bir kriter olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: hizmet performansı, PROMETHEE, hastane işletmeleri 

 

A NEW UNIVERSITY HOSPITAL SURGERY DEPARTMENTS PERFORMANCE 

EVALUATION: AN APPLICATION BY USING THE PROMETHEE MULTICRITERIA 

METHODOLOGY 

 

 

ABSTRACT 

 The aim of this study is evaluate the performance of five different surgical units (Urology, 

Obstetrics&Gynaecology, Orthopaedics and Traumatology, Plastic, Reconstructive and Aesthetic 

Surgery, general surgery) in Balikesir University Hospital for the years 2011 and 2012. The study 

was based on one of the superiority in multi-criteria decision making methods of PROMETHEE. 

Five different surgical unit's performance were evaluated with the sum of the different weights 

assigned to one (1) of the five separate criteria (number of outpatient visits, number of operations, 

the number of teaching staff, medicines and medical equipment expenses, MEDULA turnover) at 

the hospital. Therefore, in this study 5 decision points (alternative/surgical unit) and 5 rating factors 

(criterion) were used. When the criteria are assigned different values ranking had changed over the 

years. Medical/surgical materials which was 35-40% of hospital costs were found to be an 

important criterion for performance measurement. 
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1. Giriş 

Ülkeler beşeri kalkınmalarını eğitim ve sağlık hizmetleri üzerine kurmaktadırlar. Sağlık 

hizmetlerinin finansmanında ve yönetiminde farklı yaklaşımlar benimsiyor olsalar da sağlık 

hizmetlerinin maliyetleri her geçen gün artış göstermektedir. Dolayısıyla gerek özel kesim gerekse 

de kamu sağlık sunucuları açısından maliyetlerin ölçülerek kontrol edilmesi hizmetlerin odak 

noktası haline gelmiştir. Bu noktada kurumlar maliyetlerini ve performanslarını bilimsel 

yöntemlerle ölçme gereksinimi duymaktadırlar (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010: 531). 

Performans, belirli bir amaç veya planlı bir faaliyet sonucunda elde edileni tanımlayan bir 

kavramdır. İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmek için gösterdikleri çabaların tümü o işletmenin 

performansını göstermektedir. Dolayısıyla hastane işletmeleri açısından sundukları hizmet bazında 

elde edecekleri yüksek performans, başarılı ve doğru kurgulanmış bir sistemin varlığını 

gösterecektir (Tengilimoğlu vd., 2011: 380). Faaliyetlerini geliştirerek daha rekabetçi bir ortamda 

rakipleriyle ve en iyi uygulama örnekleriyle kendilerini karşılaştırmak isteyen hastane işletmeleri 

gerekli veri ve analiz planlarıyla performanslarını ölçmek durumundadırlar (Tarım, 2004: 234). 

Bunun için hastane işletmelerinin karar almalarına yardımcı olacak performans ölçümlerinin 

girdi/çıktı birimleri ile kriterleri belirlenerek uygun ekonomik değerlendirme yönteminin sürece 

adapte edilmesi gerekmektedir. 

Karar alma süreçlerinde kullanılan performans ölçüm yöntemlerinin birer amaç değil birer 

araç olduğu unutulmamalıdır. Yöntem ve kriterlerin değerlendirme yapan kişi ve/veya kişilerin 

değer yargılarıyla şekilleniyor olması subjektif unsurların ön plana çıkmasına sebebiyet vermektedir 

(Çelik, 2011: 277). Bu unsurların negatif etkilerini ortadan kaldırabilmek için süreçte görev alan 

kişilerin deneyimli olması gerekmektedir. 

Buradan hareketle çalışmada Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesinde 2011 ve 2012 yıllarının her ikisinde de sağlık hizmeti sunan 5 ayrı cerrahi birimin 

performanslarının, farklı ağırlıklar atanan ve toplamı bir (1) olan 5 ayrı kriterle değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

2. Amaç-Kapsam ve Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Matriks organizasyon yapılarıyla hastane işletmeleri mali açıdan giderek yönetilmesi güç 

kurumlar haline gelmektedir. Artan hastane sayısıyla paralel olarak yeni yasal düzenlemeler de 

hastane gelirlerini azaltıcı etkiler yaratmaktadır (Kırıcı vd., 2011: 318). Bu nedenle hastane 

işletmeleri minimum girdi ile maksimum çıktıyı elde edebilme çabası olarak yüksek performans 

elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu girdi ve çıktılar yalnızca finansal birimlerden oluşmayıp 

ölçülebilen her türlü birimi içermektedir. Bu düşüncelerle çalışmanın amacı, 2009 yılının ikinci 

yarısında hizmet sunumuna başlayan Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesinin seçilen beş ayrı cerrahi biriminin 2011 ve 2012 yılı performanslarının ölçülerek 

değerlendirilmesidir. 

 

2.2. Yöntem ve Veri Seti 

Çalışma kapsamında kullanılan veriler hastane yönetiminden izin alınarak ilgili tarih 

aralıkları için Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden (HBYS) elde edilmiştir. Analize tabi tutulan 
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cerrahi birimler, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji ile 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahidir. Bu birimlerin seçilmesinin temel sebebi araştırma 

periyodu olan 2011 ve 2012 yıllarının tamamında hizmet vermiş olmalarıdır. Bu birimler, poliklinik 

sayısı, ameliyat sayısı, öğretim elemanı sayısı, ilaç/tıbbi malzeme tutarı ve Medula cirosu kriterleri 

ile değerlendirilmiştir. Performans değerlerinin belirlenmesinde, Mareschal vd. (2011) toplam 716 

yatak kapasiteli ve 31 birimi olan St-Michel ve Ste-Elisabeth hastanelerinde 2008 yılı verileri ile 

belirledikleri 6 ayrı kriterle performans ölçümü yapmak için kullandıkları çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Method for Enrichment 

Evaluations) yöntemi kullanılmıştır. Aynı şekilde Gül vd. (2012), bir üniversite hastanesinin acil 

servisinde ortalama hasta kalış uzunluğunu azaltmak ve birim zamanda hizmet gören hasta sayısı 

artırmak için geliştirdikleri modelin simülasyonu ile PROMETHEE çok kriterli karar verme 

yöntemini bütünleştirerek farklı senaryolar ortaya koymuşlardır. Çok kriterli karar verme (Multi-

Criteria Decision Making) yöntemleri gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünde sıkça 

kullanılmaktadır. Bir ayrıma göre bu yöntemler çok özellikli karar verme (Multi Attribute Decision 

Making) ve çok amaçlı karar verme (Multi Objective Decision Making) olarak iki grupta 

incelenmektedir. Bir diğer ayrıma göre göre ise çok kriterli karar verme yöntemleri; temel 

yöntemler, bir değerli birleştirilmiş kriter yöntemler ve üstünlüğe göre sıralama yapan yöntemler 

olarak üç başlık altında incelenebilmektedir (Akyüz vd., 2011: 75). Sosyal bilimler alanyazınında 

sıkça kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinin bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Nadali 

vd., 2012: 401; Akkaya ve Demireli, 2010: 847; Abbasi vd., 2008: 2); 

 AHP (Analytic Hierarchy Process) 

 ANP (Analytic Network Process) 

 ARGUS (Achieving Respect for Grades by Using ordinal Scales) 

 ELECTRE (Elimination et Choice Translating Reality) 

 GAA (Grey Association Analysis) 

 MAPPAC (Multicriterion Analysis of Preferences by Means of Pairwise Actions and Criterion 

Comparisons) 

 MELCHIOR (Méthode d’ELimination et de Choix Incluant les relation d’ORdre) 

 ORESTE (Organisation, Rangement Et Synthèse de données relaTionElles) 

 SAW (Simple Additive Weighting) 

 SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) 

 TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

 VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) 

 WSA (Weighted Sum Approach) 

PROMETHEE 1982 yılında J. P. Brans tarafından geliştirilmiş çok kriterli bir karar verme 

yöntemidir. Yöntem karar noktalarının sırasını, PROMETHEE I (kısmi sıralama) ve PROMETHEE 

II (tam sıralama) ana aşamalarıyla belirlemektedir. PROMETHEE yöntemi karar noktalarının 

değerlendirme faktörlerine göre ikili kıyaslamalarına dayanır. Ancak diğer çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden temel farkı, değerlendirme faktörlerinin birbirleri arasında ilişki düzeyini gösteren 

önem ağırlıklarının yanı sıra, her bir değerlendirme faktörünün kendi iç ilişkisini de dikkate 

almasıdır (Yaralıoğlu, 2010: 28). Çok kriterli karar verme yöntemleri en uygun çözümü üretmek 

için kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla alternatiflerin değerlendirilmesindeki temel amaç şu şekilde 

sıralanabilir (Akkaya ve Demireli, 2010: 846; Soba, 2012: 4709); 

• Seçenekler içinde en iyi alternatifin seçilmesi, 



 

36 
 

• Bütün alternatiflerin sıralanması, 

• Alternatiflerin belirli ölçütlere göre sınıflandırılması, 

• Uygun bulunan alternatifler içinde alt kümelerin belirlenmesi. 

PROMETHEE yöntemi başlangıçtan sonuç aşamasına kadar 7 aşamada özetlenebilecek çok 

kriterli bir karar verme yöntemidir (Yaralıoğlu, 2010: 28; Soba, 2012: 4712). Yöntemin aşamaları 

kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir; 

Birinci aşamada Tablo 1’de gösterilen alternatifler, kriterler ve bunlara ilişkin ağırlıkların 

yer aldığı bir veri matrisi hazırlanır. Matrisin sütunu alternatifleri gösterirken satırı ise kriterleri 

göstermektedir. 

Tablo 1: PROMETHEE-GAIA Başlangıç Matrisi 

 K1 K2 K3 . . Kn w 

A1        

A2        

A3        

.        

.        

An 
       

İkinci aşamada her bir kriter için bir tercih fonksiyonu tanımlanır. Yöntemde altı tip 

(Olağan, U-tipi, V-tipi, Seviyeli, Lineer ve Gaussian) tercih fonksiyonu bulunmaktadır. Çalışmada 

kriterin yapısına göre tanımlanabilecek altı fonksiyondan Lineer ve V-tipi tercih fonksiyonları 

kullanılmıştır.  

Üçüncü aşama olarak tercih fonksiyonları dikkate alınarak her bir değerlendirme faktörü 

için karar noktalarının ikili karşılaştırmaları yapılır ve bütün alternatif çiftleri için ortak tercih 

fonksiyonları belirlenir.  

Dördüncü aşamada her bir alternatif çifti için pozitif ve negatif değerler hesaplanmaktadır.  

 Beşinci aşamada ise alternatifler için pozitif ve negatif üstünlükler belirlenir. Elde edilen 

pozitif değer (ϕ
+
) ilgili alternatifin diğer olası alternatifler karşısında ne kadar üstün olduğunu 

göstermekte iken negatif değer (ϕ
-
) diğer olası alternatifler karşısında ne kadar zayıf olduğunu 

göstermektedir. 

Altıncı aşamada PROMETHEE I ile alternatiflerin birbirlerine göre tercih edilebilirlikleri 

belirlenir.  

Yedinci aşamada PROMETHEE II alternatifler için hesaplanan net öncelik değerlerini 

(ϕ
net

) sıralar. 

 Seçilen cerrahi birimler ve 5 ayrı kritere ilişkin 2011 yılı değerleri Tablo 2’de, 2012 yılı 

değerleri ise Tablo 3’de görülmektedir. Verilerin uygulaması Visual PROMETHEE Launch Edition 

1.0.11.0 programı ile yapılmıştır. Çalışmada her iki yıl için de öncelikle kriterlere (w1) ağırlıkları 

atanmış, sonrasında ise aynı kriterlere (w2) ağırlıkları atanarak elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. 

Tablo 2: Kriterler ve Alternatiflere İlişkin 2011 Yılı Değerlendirme Matrisi 

2011 

min./max. max. max. max. min. max. 

Ağırlık (w1) 0,15 0,15 0,15 0,30 0,25 
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Ağırlık (w2) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Birim 
Poliklinik 

Sayısı 

Ameliyat 

Sayısı 

Öğretim 

Elemanı 

İlaç/Tıbbi 

Malzeme 

(TL) 

Medula Ciro 

(Ayaktan+ 

Yatan+ 

Günübirlik) 

(TL) 

Üroloji 3.651 300 2 3.459,93 249.590,84 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

4.911 503 2 12.215,20 357.219,83 

Genel Cerrahi 5.063 445 2 70.974,62 564.696,83 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
9.116 628 4 331.564,29 1.028.119,20 

Plastik, 

Rekonstrüktif 

ve Estetik 

Cerrahi 

1.664 334 1 35.439,16 152.271,71 

Tablo 3: Kriterler ve Alternatiflere İlişkin 2012 Yılı Değerlendirme Matrisi 

2012 

min./max. max. max. max. min. max. 

Ağırlık (w1) 0,15 0,15 0,15 0,30 0,25 

Ağırlık (w2) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Birim 
Poliklinik 

Sayısı 

Ameliyat 

Sayısı 

Öğretim 

Elemanı 

İlaç/Tıbbi 

Malzeme 

(TL) 

Medula Ciro 

(Ayaktan+ 

Yatan+ 

Günübirlik) 

(TL) 

Üroloji 4.811 586 4 34.185,99 319.628,21 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

6.520 811 3 17.562,32 391.644,52 

Genel Cerrahi 6.686 763 3 126.577,12 608.380,12 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
10.992 1018 4 479.158,92 1.006.955,55 

Plastik, 

Rekonstrüktif 

ve Estetik 

Cerrahi 

1.668 338 1 37.808,03 159.238,54 

 Örnek olması açısından yukarıdaki Tablo 3’de yer alan değerler ve bu kriterlere atanmış 

ağırlıklar programa girilerek aşağıda Şekil 1’deki ekran görüntüsü elde edilmiştir. 
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Şekil 1: 2012 Yılı İçin Visual PROMETHEE Veri Giriş Ekranı 

 Şekil 2’de ise alternatifler için oluşturulan kriter ağırlıklarına göre en iyiden en kötüye 

doğru bir sıralama görülmektedir. PROMETHEE I ile elde edilen sonuçlar Kadın Hastalıkları ve 

Doğum biriminin diğer cerrahi birimlere göre daha baskın olduğunu gösterirken hangi alternatifin 

seçileceğini net olarak göstermemektedir. Bunun için PROMETHEE II sonuçlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. PROMETHEE II sonuçları ise aşağıdaki Şekil 3’deki gibidir. 
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Şekil 2: 2012 Yılı İçin PROMETHEE I Sıralama Sonuçları 

 

Şekil 3: 2012 Yılı İçin PROMETHEE II Sıralama Sonuçları 

 Karar vericilerin mevcut alternatifler için subjektif bilgi atamaları ihtimaline karşın olası 

kayıpların belirlenmesinde GAIA düzlemi kullanılmaktadır.  Bu yolla çelişen kriterler de 

izlenebilmektedir. Şekilde çelişen kriterler açıkça ve kolaylıkla gözlenebilmektedir. Cerrahi 

birimlerin 2012 yılı performanslarına göre dağılımı ise Şekil 4'de gösterilmiştir. Bu durumda aynı 

yönde hareket eden alternatif ve kriter vektörleri uyumu, ters yönde hareket eden kriter ve alternatif 

vektörleri de uyumsuzluğu göstermektedir. Örneğin Medula Ciro ile İlaç/Tıbbi Malzeme Giderleri 
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kriterlerine ait vektörler ters yönde hareket etmektedir. Dolayısıyla İlaç/Tıbbi Malzeme giderleri 

kriteri açısından Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üroloji alternatifleri daha başarılıdır. 

 

 

Şekil 4: 2012 Yılı İçin GAIA Düzlemi 

 

 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 2011 ve 2012 yılları için 

seçilen cerrahi birimlerinin, kriterlere birbiriyle eşit olmayan ağırlıklar (0,15, 0,15, 0,15, 0,30, 0,25) 

atanması durumunda oluşan performans sıralamaları aşağıdaki Tablo 4’de verilmiştir. Kriterlere eşit 

ağırlıklar (0,20) atandığında ise ortaya çıkan performans sıralaması Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

3. Bulgular 

 

 Tablo 4’deki veriler incelendiğinde belirlenen kriterlere farklı ağırlıklar atanarak elde edilen 

sıralamada 2011 yılında en iyi performansı Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminin sergilediği 

görülmektedir. Bu birimi sırasıyla Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Üroloji ile Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi birimleri takip etmektedirler. 2012 yılı sıralamasına bakıldığında 

ise yine en iyi performansı bir önceki yılda olduğu gibi Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminin 

sergilediği görülmektedir. Bu birimi sırasıyla Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi ile 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi birimleri izlemektedir.  
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Tablo 4: Alternatiflerin Phi (ϕ
net

) Değerleri ve Sıralamalar (w1) 

Cerrahi Birimler 

2012 2011 

Phi (ϕ
net

) Sıra Phi (ϕ
net

) Sıra 

Üroloji 0.0477 2 -0.1275 4 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 0.1856 1 0.2379 1 

Genel Cerrahi -0.0851 4 -0.0594 3 

Ortopedi ve Travmatoloji 0.0171 3 0.1194 2 

Plastik,  Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi 
-0.1653 5 -0.1704 5 

 

 Her iki yılda en iyi performans ile en kötü performans aynı birimler tarafından 

gösterilmiştir. Kadın Hastalıkları ve Doğum birimi her iki yılda da ilk sırada yer alırken Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi birimi son sırada yer almıştır. Diğer üç birimin sıralamaları yıllar 

arasında farklılık göstermektedir. 

 Belirlenen kriterlere toplamı bire eşit olacak şekilde eşit ağırlıklar verilerek oluşturulan 

modele ilişkin sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiştir. 2011 ve 2012 yılı sıralamasına bakıldığında en iyi 

performansı Ortopedi ve Travmatoloji birimi göstermiştir. Bu birimi her iki yılda da Kadın 

Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Üroloji ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi birimleri 

izlemektedir.  

 Kriterlere eşit ağırlıkların atanması durumunda elde edilen sonuçlara göre her iki yılda da 

üst üste en iyi performansı gösteren birim Ortopedi ve Travmatoloji olurken performans 

sıralamasında her iki yılda da son sırada yer alan birim Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

birimi olmuştur. Bu birim, kriterlere farklı ağırlıkların atandığı durumda da her iki yılda performans 

sıralamasında son sırada yer almıştır. Bu durumun en temel sebepleri her iki yılda da birimde tek bir 

öğretim elemanının görev yapıyor olması ve İlaç/Tıbbi Malzeme tutarının Medula Cirosu kriterine 

oranının 2011 yılında %23, 2012 yılında ise %24 gibi yüksek bir seviyede olmasıdır. 

Tablo 5: Alternatiflerin Phi (ϕ
net

) Değerleri ve Sıralamalar (w2) 

Cerrahi Birimler 

2012 2011 

Phi (ϕ
net

) Sıra Phi (ϕ
net

) Sıra 

Üroloji -0.2077 4 -0.0623 4 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 0.1889 2 0.1367 2 

Genel Cerrahi -0.0065 3 -0.0266 3 

Ortopedi ve Travmatoloji 0.2428 1 0.1393 1 

Plastik,  Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi 
-0.2174 5 

-0.1871 
5 
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 Bir önceki tablodaki performans açısından 2011 yılını 2’inci sırada, 2012 yılını 3’üncü 

sırada tamamlayan Ortopedi ve Travmatoloji biriminin kriterlere eşit ağırlıklar atanarak yoluyla 

elde edilen sıralamada gerek 2011 gerekse de 2012 yılında ilk sırada yer almasının temel sebebinin 

İlaç/Tıbbi Malzeme kriteri olduğu söylenebilir. Diğer dört kriterde 2012 yılında 2011 yılına göre 

ameliyat sayısı dışında anlamlı farklılıklar yok iken İlaç/Tıbbi Malzeme tutarının Medula Cirosu 

kriterine oranının 2011 yılında %32, 2012 yılında ise %48 olması mevcut performansın ortaya 

çıkmasına sebebiyet vermiştir. Diğer cerrahi birimlerde bu oran Ortopedi ve Travmatoloji biriminin 

altındadır. Bir performans kriteri olarak minimum olması beklenen İlaç/Tıbbi Malzeme kriteri 

değerinin artması, kriterlere eşit ağırlıklar verildiğinde beklenilenin tersi bir etki yaratmıştır. 

Dolayısıyla İlaç/Tıbbi Malzeme kriteri tüm kriterler içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

 Yapılan bir araştırma hastanelerin yıllık bütçelerinin ortalama %27’sinin malzeme tedariki 

için kullanıldığı göstermiştir. Bu malzemeler, tek kullanımlık, steril edilerek ya da onarılarak tekrar 

kullanılabilen ve uzun süre kullanıldıktan sonra yok edilen malzemelerdir. Sağlık Bakanlığı 

hastaneleri için ise 2008 yılı giderleri içerisinde ilaç/tıbbi malzeme giderlerinin hizmet üretim 

giderleri içindeki payı %34 olarak gerçekleşmiştir (Aytekin, 2010: 81). Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun yaptığı sağlık harcamalarının da dağılımlarına bakılarak mevcut durumda hastane 

işletmelerinin giderlerinin yaklaşık %35-40’ını ilaç/tıbbi malzeme giderlerinin oluşturduğu 

söylenebilir. Tıbbi malzeme kalemleri içerisinde basit sıhhi sarf malzemeler olduğu gibi 

fiyatlandırılabilen malzemeler de yer almaktadır. Dolayısıyla etkin ve etkili bir malzeme yönetimi 

ile birimlerin performansları artırılabilecektir.  

 

4. Tartışma ve Sonuç  

 Sağlık hizmetlerinin odağını bireylerin oluşturması bu hizmeti diğer hizmet ve üretim 

süreçlerinden ayırmaktadır. Genel yapısı itibariyle hizmet ve üretim işletmeleri en küçük girdi ile en 

büyük çıktıyı elde etmeye çalışırlarken sağlık hizmetlerinde acil ve planlanamayan durumların 

sıklığı her zaman verimli çalışmayı mümkün kılmamaktadır. Normal şartlar altında verimlilik 

sayesinde, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmeleri için maliyetlerin aşağı 

çekilmesi esastır.  Buradan hareketle çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Hastanesinin 2011 ve 2012 yıllarında sağlık hizmeti sunan beş ayrı cerrahi biriminin 

performansı belirlenen ve iki ayrı senaryoda farklı ağırlıklar atanan beş ayrı kriterle PROMETHEE 

çok kriterli karar verme yöntemiyle ölçülerek değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda; 

 • Alternatiflere farklı ağırlıklar atanması durumunda 2011 ve 2012 yıllarında en iyi 

performansı Kadın Hastalıkları ve Doğum birimi gösterirken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi birimi performans sıralamasında her iki yılda da son sırada yer almıştır. 

 • Alternatiflere farklı ağırlıklar atanması durumunda 2011 yılı performans 

değerlendirmelerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum birimini sırasıyla Ortopedi ve Travmatoloji, 

Genel Cerrahi, Üroloji ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi birimleri takip etmiştir. 

 • Alternatiflere farklı ağırlıklar atanması durumunda 2012 yılı performans 

değerlendirmelerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum birimini sırasıyla Üroloji, Ortopedi ve 

Travmatoloji, Genel Cerrahi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi birimleri izlemiştir. 

 • Alternatiflere eşit ağırlıklar atanması durumunda 2011 ve 2012 yıllarında en iyi 

performansı Ortopedi ve Travmatoloji birimi gösterirken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

birimi performans sıralamasında her iki yılda da son sırada yer almıştır. 

• Alternatiflere eşit ağırlıklar atanması durumunda her iki yılda da Ortopedi ve Travmatoloji 

birimini sırasıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Üroloji ile Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi birimleri takip etmiştir. 
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Özellikle ortez/protezlerin kullanımı yoğun olan Ortopedi ve Travmatoloji biriminde 

malzeme tutarlarının, geri ödemesinin olup olmamasından bağımsız olarak Medula cirolarına 

oranları yüksektir. Bu durumda kriterlere eşit ağırlıklar atandığında bir girdi değişkeni olarak 

minimum olması istenilen ilaç/tıbbi malzeme giderlerinin bu birimde yüksek olmasına rağmen 

ameliyat, poliklinik sayılarının ve cirosunun yüksek olması performans sıralamasında en üstte yer 

almasını sağlamıştır. İlaç/Tıbbi Malzeme kriterine atanan ağırlık farklılaştırılarak artırıldığında 

yüksek giderlerden dolayı birim performans sıralamasında gerilere düşmektedir. Dolayısıyla 

hastane işletmeleri için bir bütün olarak malzeme yönetimi oldukça büyük bir öneme haizdir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar hastane yöneticilerine ve karar vericilere birim 

performanslarının değerlendirilmesi açısından yol gösterici olabilir. Ayrıca çalışma, periyod 

genişletilerek farklı medikal birimler (alternatif) için farklı değerlendirme faktörleri (kriter) 

belirlenerek ve farklı yöntemler kullanılarak geliştirilmeye açıktır. Bu yolla gelişimini tamamlamış 

ve vaka çeşitliliği daha fazla olan üniversite hastanelerinde elde edilecek sonuçlarla mevcut 

sonuçlar kıyaslanabilecektir. 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TÜRLERİNİN HASTANELERİN PAZAR ODAKLILIĞI ÜZERİNDEKİ 

BELİRLEYİCİ ROLÜ: İSTANBUL’DAKİ HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
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ÖZET 

Bu çalışmada hastanedeki örgüt kültürü türlerinin hastanelerin pazar odaklılığı boyutları 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. İstanbul’daki 7 kamu ve 7 özel toplam 14 hastanede çalışan 323 

klinik ve idari personelden Kasım 2012 ile Ocak 2013 tarihleri arasında anket tekniği ile veri 

toplanmıştır. Soru formu demografik bilgiler, pazar odaklılık ve örgüt kültürü ölçeklerini 

içermektedir. Tanımlayıcı istatistiklerin yanında, faktör analizi ve doğrusal regresyon analizinden 

yararlanılmıştır. Oluşturulan 4 örgütsel kültür türünün, hastanelerin pazar odaklılığı boyutları 

üzerinde etkin oldukları görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Hastane sektörü, örgüt kültürü, pazar odaklılık 

 

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE TYPES ON MARKET ORIENTATION OF 

HOSPITALS: A RESEARCH ON HOSPITALS IN ISTANBUL 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of organizational culture types on sub-dimensions of market 

orientation were assessed. 323 clinical and administrative personnel of 14 Istanbul hospitals, 

consisting of 7 public 7 private, were surveyed between December 2012 and January 2013. 

Questionnaires consisted of demographical data, market orientation scale, and organizational 
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statistics. All of the four organizational culture types obtained were found effective on sub-
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1. Giriş 

Günümüzde rekabetin arttığı hızlı değişen çevre koşullarında, örgütlerin başarısı büyük 

ölçüde sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme ve korumalarına bağlıdır. Rekabet avantajı sağlama 

ve korumanın yolu ise pazar odaklı bir örgüt kültürü ile müşteriler için sürekli yüksek değerler 

yaratmaktan geçer. 

Pazar odaklılık; pazar bilgisi oluşturmak, yaymak ve bu bilgiye duyarlı olmak için güçlü 

normlar sağlayan bir örgütsel değer sistemidir. Bu nedenle, örgütün pazar odaklılık derecesi bir dizi 

faktörün sinerjisi sonucunda ortaya çıkar. Bu faktörlerden birisi de örgütlerin iç çevreleri için 

önemli bir unsur olan örgüt kültürüdür. Çalışanlarının sahip oldukları özelliklerin örgüt kültürü 

oluşturulmasındaki etkisinin bilinmesi, örgüt kültürünün örgütün hedef ve amaçlarıyla 

uyumlaştırılabilmesi, verilen hizmetin kalitesini arttıracak ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini 

sağlamada önemli bir rol oynayacaktır. 

2. Pazar Odaklılık 

Pazar odaklılık kavramı, pazarlama yazınında özellikle 1990’dan sonra tartışılmaya 

başlanmıştır. Pazar odaklılık, modern pazarlama kavramının tüm organizasyonca benimsenmesini 

ve uygulanmasını ifade etmektedir (Çalık 2007). Kavram, çeşitli yazarlarca farklı açılardan ele 

alınmış ve tanımlanmıştır. Kohli ve Jaworski’ye göre pazar odaklılık, müşterilerin şimdiki ve 

gelecek ihtiyaçlarına yönelik pazar bilgilerinin örgüt çapında toplanması, örgüt boyunca yayılması 

ve bu bilgiye örgüt çapında karşılık verilmesini ifade etmektedir (Ekberov, 2011: 27). Narver ve 

Slater’a göre pazar odaklılık, müşteriler için üstün değer sağlamaya yarayan gerekli davranışları 

etkin ve etkili bir şekilde yaratan kurum kültürünü ortaya koymaktır (Sabuncuoğlu ve Gök, 2008: 

128). 

2.1. Pazar Odaklılığın Unsurları 

Pazar odaklılığın özünü oluşturan beş unsur aşağıda tanımlandığı gibidir. 

2.1.1. Departmanlararası Koordinasyon 

Departmanlararası koordinasyon, üstün müşteri değeri yaratmak için müşteri ve diğer pazar 

bilgilerinden faydalanmada tüm işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır (Narver ve 

Slater, 1990: 22). Bu tanımdan anlaşıldığı üzere, departmanlararası koordinasyon sadece pazarlama 

ve diğer yönetim birimlerinde değil, fakat örgütün içi ve yakın çevresindeki diğer fonksiyonel 

birimlerdeki üyeler arasındaki iletişim, işbirliği ve karşılıklı uyum ile yakından ilgilidir (Bulut, 

Yılmaz ve Alpkan, 2009: 521). 

2.1.2. Müşteri Odaklılık 

Müşteri odaklılık, bir firma veya örgütün, müşteriyi en yüksek değer olarak görecek şekilde 

kurum kültürünün şekillendirilmesi ile ilgili eğilim, karar ve uygulamaların toplamıdır (Bulut, 

Yılmaz ve Alpkan 2009: 519). Müşteri odaklı düşünce yapısı, örgütün müşteri ihtiyaçlarını kendi 

bakış açısıyla değil, müşteri gözüyle belirlemesini gerektirmektedir. İş anlayışını müşterisine ilişkin 

temel unsurları anlamaya dönük bir bakış açısı ile müşteri odaklı çalışma prensibi üzerine oturtan 

bir pazarlama plânı, pazarlama açısından önemli bir gelişme teşkil etmektedir (Uzunoğlu 2007: 12). 

2.1.3. Rakip Odaklılık 

Bir firma veya organizasyonun rakip odaklılığı, mevcut ve potansiyel rakiplerin güncel 

hareketlerini görebilme, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve dahası gelecekteki 

faaliyetlerini de anlamaya yönelik faaliyetlerinin toplamıdır. Etkin rekabet analizleri, müşteri 

bilgisiyle birlikte onların beklenti ve taleplerine hızla cevap verebilmeye fayda sağlarken, rakiplerin 

stratejik hamlelerini öngörebilmek ve rakiplerden farklılaşmak adına rakipler hakkında pazar 

bilgisinin edinilmesi de, stratejik kararlarının kapsamlılığını güçlendirecektir (Bulut, Yılmaz ve 

Alpkan, 2009: 520). 
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2.1.4. Bilgi Alt Yapısı 

Bilgi alt yapısı bilgi üretimi, bilgiyi yayma, cevap tasarımı ve uygulamaya geçiş olmak 

üzere dört aşamadan oluşmaktadır. 

Pazar odaklılığın başlangıç noktası bilgi üretmektir (Ekberov, 2011: 66). Jenster ve 

Jaworski bilgi üretimini, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin tanımlanması, buna yönelik 

bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bu ihtiyaçlar ile ilgili eğilimleri etkileyen güçler olarak 

tanımlamaktadır (Jenster ve Jaworski, 2000: 357). 

Bilgiyi yayma, örgüt içindeki pazar bilgilerine yönelik alışveriş ile ilgili resmi ve gayri 

resmi süreçleri ifade eder. Departman içi ve departmanlar arasında gerçekleşen bilgi paylaşımı 

aşaması, pazar odaklılık için önemli bir unsur olarak görülür (Jenster ve Jaworski, 2000: 358). 

Cevap tasarımı, organizasyon tarafından üretilen ve yayılan pazar bilgisine karşılık veren 

faaliyetleri kapsar (Jenster ve Jaworski, 2000: 358). Bununla kastedilen şey, hedef pazarın seçimi, 

bu pazarın mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tasarlanması, 

üretilmesi, dağıtılması ve tutundurulmasının en tatminkâr müşteri yanıtı sağlayacak biçimde 

yürütülmesidir (Ekberov, 2011: 67). 

Hızlı değişen çevre koşullarına karşı örgütlerin ayak uydurabilmeleri, birer vizyona sahip 

olmalarını ve bu uzun dönemli perspektifler ile uyumlu stratejileri belirleyerek uygulamaya 

koymalarını gerektirmektedir. Rakiplerin faaliyetlerinde ve müşterilerin beklentilerinde meydana 

gelen değişikliklere ne oranda yanıt verildiği ise, uygulanan stratejilerin başarısını göstermektedir. 

2.1.5. Marka Odaklılık 

Marka odaklı örgütlerde, müşteriler ile etkileşim içerisinde, kurumsal süreçlerin ayrılmaz 

bir parçası olarak bir kuruluş tarafından yönetilen bir marka yaratılır (Reijonen, Laukkanen, 

Komppula ve Tuominen, 2012: 702). Marka odaklılık, marka değerinin dış ve iç paydaşlarla 

etkileşim yoluyla geliştirilmesine önem veren, marka oluşturmaya yönelik plânlı bir yaklaşımdır 

(Çalık, 2007). 

3. Örgüt Kültürü 

Yönetim, pazarlama, rekabet, teknoloji vb. alanlarda meydana gelen yeni yaklaşımlar ve 

gelişmeler, örgütlerin klâsik yöntemlerin dışında bazı arayışlara girmelerini kaçınılmaz hâle 

getirmiştir. Örgüt kültürü kavramı da bu arayışların sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Şahin, 2010: 

23). Örgüt kültürünü Peters ve Waterman “paylaşılan değerler bütünü”; Moore “paylaşılan anlamlar 

bütünü”; Deal ve Kennedy “bir davranış düzenleyici veya örgütte yapılan her şeyin yapılış biçimi”; 

Hofstede “kolektif olarak bütünleşmiş düşünceler” ve Gagliardi “bir örgütü diğerinden ayıran ve 

seçenekleri yönlendiren temel değerler sistemi” olarak tanımlamaktadır (Gülser, 2011: 4-5). 

3.1. Örgüt Kültürü Unsurları 

Örgüt kültürünün özünü oluşturan dört temel unsur aşağıda tanımlandığı gibidir. 

3.1.1. Klan Kültürü 

Bu tip kültürde, çalışanlar birbirine çok fazla bağlarla bağlı olduğu için örgütü bir tür klan 

olarak tanımlanmaktadır. Otorite, genellikle örgüt üyeleri tarafından verilir ve bu gücün kullanımı 

gayri resmi niteliktedir. Kararlar, katılım ve anlaşma ile alınma eğilimi taşır. Örgüt sadakat veya 

gelenekler ile bir arada tutulur. Bağlılık ve güven son derece önemlidir. Örgüt, insan kaynaklarını 

geliştirmenin uzun dönemde sağlayacağı fayda üzerinde durur ve çalışanlar birbirine destek olmaya 

ve morale büyük önem verir. 



 

48 
 

3.1.2. Adhokrasi Kültürü 

Bu kültürel yapı dinamik, girişimci ve yaratıcı bir çalışma iklimini tarif eder. Otorite, 

karizma temelinde kazanılır ve örgütün değerleri dikkate alınarak kullanılır. Ayrıca dış çevreye 

uyum (adhokrasi) kültürü yeni şartlar oluştuğunda kendini hızlı bir şekilde yenileyebilen dinamik ve 

uzmanlaşmış örgütsel birimler olarak tanımlanabilir. Bu tür örgütlerde kararlar çoğunlukla sezgiler 

sonucunda alınır, liderler yaratıcı ve risk alıcıdır. Örgütü bir arada tutan unsur deneyselliğe ve 

yenilikçiliğe bağlılıktır. Önemli olan en önde yer almaktır. 

3.1.3. Piyasa Kültürü 

Bu kültürel yapının başlıca kaygısı, işin bitirilmesi ve sonuca yönelik olmadır. Kişiler sıkı 

rekabetçi ve amaca ulaşma odaklıdır. Bireyler kendilerinin somut olarak ürettiklerine göre 

değerlendirilerek, başarı odaklı olmaları için teşvik edilirler. Bu kültürlerdeki liderler üretici ve 

rekabetçi rol üstlenir. Liderler işlerin yürütülmesi konusunda katı ve talepkârdır. Örgüt tarzı, sıkı ve 

sürdürebilir rekabetçiliği içerir. Bu tür örgüt yapıları daha çok dış çevredeki faktörlere odaklanır. 

3.1.4. Hiyerarşi Kültürü 

Mantık ve rasyonelliğe dayalı bir hiyerarşik yapılanması olan örgüt kültürü türüdür. Örgüt 

içindeki roller, bu pozisyonları dolduran kişilerden daha önemlidir ve çalışanlar belirlenen bu 

rollerle tanımlanmaktadır. Örgüt, tanımlanan rollere uygun kişileri işe almakta ve böylece 

kişiselliğin ötesinde varlığını muhafaza etmeye çalışmaktadır. Hiyerarşik kültürün hâkim olduğu 

örgütlerde, çalışanların gözetim ve kontrolü sağlandıktan sonra onlardan itaat beklenir (Erdem, 

Adıgüzel ve Kaya, 2010: 79). 

4. Yöntem 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, yukarıda açıklanan dört çeşit örgüt kültürü türünün, hastanelerin pazar 

odaklılığı boyutları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

4.2. Evren ve Örneklem 

Anket tekniği ile yapılan saha araştırması, Kasım 2012 ve Ocak 2013 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da faaliyet gösteren 7 özel, 7 kamu olmak üzere toplam 14 hastanenin 

klinik (doktor, hemşire, teknisyen, fizyoterapist, eczacı, estetisyen ve biyolog) ve idari personeline 

490 soru formu dağıtılmıştır. Bunlardan 326 tanesi geri dönmüş olup, anketlerin geri dönüş oranı 

%66.5’tir. Noksan doldurulmuş olan 3 anket araştırmaya katılmamış ve toplam 323 anket çalışmaya 

dâhil edilmiştir. 

4.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmadaki anket formunun birinci bölümünde demografik veriler yer almaktadır. Bu 

bölüm cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, meslek, çalışılan bölüm (idari-klinik) ve 

pozisyon (çalışan-yönetici), meslekteki, kurumdaki ve pozisyondaki toplam çalışma yılı, 

değiştirilen kurum sayısı, hastanenin sahiplik türü (kamu-özel) ve yatak sayısı cinsinden hastane 

büyüklüğü, olmak üzere, toplam 13 sorudan oluşmaktadır. 

4.3.1. Pazar Odaklılık Ölçeği 

Araştırmadaki anket formunun ikinci bölümünde 5’li Likert (1=en az, 5= en çok) skalasına 

göre düzenlenmiş pazar odaklılık ölçeği yer almaktadır. Kullanılan pazar odaklılık ölçeği Narver ve 

Slater (1990), Wong ve Merrilees (2008), Gray, Matear, Boshoff ve Mahheson (1998) tarafından 

geliştirilmiştir. Temel bileşenler yöntemi ve varimax döndürme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen 

faktör analizinde, faktör yükleri .50’nin altında olan ifadeler analizden çıkarılmış ve öz değerleri 1 

ve üzeri olan faktörler elde edilmiştir (KMO=.91, Bartlett küresellik testi x
2

(666)=6658.6, p<.001). 

Faktörlerin güvenilirlik analizleri yapılmış ve pazar odaklılık değişkenine ait 44 ifadeden 10 tanesi 
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elenerek toplam 34 ifadeden oluşan 5 boyut elde edilmiştir. Bu boyutlar: Departmanlararası 

koordinasyon (α=.91), müşteri odaklılık (α=.89), rakip odaklılık (α=.86), bilgi altyapısı (α=.79) ve 

marka odaklılık (α=.91)tır. Ölçeğin toplam güvenilirlik katsayısı .92 ve faktörlerin açıkladığı toplam 

varyans %57.5’tir. 

Narver ve Slater (1990) tarafından geliştirilen pazar odaklılık ölçeği: Müşteri odaklılık 

(α=.87), rakip odaklılık (α=.73) ve departmanlararası koordinasyon (α=.73) olmak üzere üç 

boyuttan oluşmaktadır. Gray, Matear, Boshoff ve Mahheson (1998) bu ölçeğe bilgi üretimi (α=.44), 

bilgiyi yayma (α=.70), cevap tasarımı (α=.66) ve uygulamaya geçiş (α=.62) boyutlarını eklemiştir. 

Wong ve Merrilees (2008), Narver ve Slater’ın (1990) geliştirdiği ölçeğe marka odaklılık (α=.97) 

boyutunu eklemiştir. 

4.3.2. Örgüt Kültürü Ölçeği 

Araştırmadaki anket formunun üçüncü bölümünde 5’li Likert (1=en az, 5= en çok) skalasına 

göre düzenlenmiş örgüt kültürü ölçeği yer almaktadır. Kullanılmış olan örgüt kültürü ölçeği 

Danışman ve Özgen’den (2003)  yararlanılarak oluşturulmuştur. Temel bileşenler yöntemi ve 

varimax döndürme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen faktör analizinde, faktör yükleri .50’nin 

altında olan ifadeler analizden çıkarılmış ve öz değerleri 1 ve üzeri olan faktörler elde edilmiştir 

(KMO=.94, Bartlett küresellik testi x
2
(528)=7602.3, p<.001). Faktörlerin güvenilirlik analizleri 

yapılmış ve örgüt kültürü değişkenine ait 40 ifadeden 7 tanesi elenerek toplam 33 ifadeden oluşan 4 

boyut elde edilmiştir. Bu boyutlar: Klan kültürü (α=.96), piyasa kültürü (α=.85), adhokrasi kültürü 

(α=.82) ve hiyerarşi kültürü (α=.78)dür. Ölçeğin toplam güvenilirlik katsayısı .95 ve faktörlerin 

açıkladığı toplam varyans %61.9’dur. 

Danışman ve Özgen (2003) tarafından geliştirilen örgüt kültürü ölçeği; kuralcılık eğilimi 

(α=.66), hiyerarşi eğilimi (α=.66), sonuç eğilimi (α=.61), klan eğilimi (α=.67), destekleyicilik 

eğilimi (α=.68), takım eğilimi (α=.79), gelişme eğilimi (α=.76), profesyonelizm eğilimi (α=.73) ve 

açıklık eğilimi (α=.66) boyutlarını ele almıştır. 

5. Bulgular 

Örneklem sayısının 323 olduğu çalışmada 208 kadın (%64.4), 115 erkek (%35.6) yer 

almıştır. Katılım gösteren kişilerin yaş ortalaması 31.3 (S.S.=8.7) iken, yaş aralığı 17-70 arasında 

değişiklik göstermektedir. Bu kişilerin %37.5’nin kamu hastanelerinde, %62.5’nin ise özel 

hastanelerde çalıştığı görülmektedir. Çalışanların %29.7’si lisans, %25.4’si önlisans, %26’sı lise, 

%10.5’i doktora/tıpta uzmanlık, % 8.4’ ü ise yüksek lisans eğitimi almıştır. Örneklem, çalışılan 

bölüm açısından incelendiğinde idari birimlerde 120 kişinin (%37.2), klinik birimlerde ise 203 

kişinin (%62.8) çalıştığı görülmektedir. Bu birim çalışanlarının meslek yüzdelerine bakıldığında 

idari personel %34.1, teknisyen %18.6, hemşire %17.3, uzman doktor %9.3, pratisyen doktor %3.7, 

fizyoterapist %0.9, estetisyen %0.6, eczacı %0.3, mühendis %0.3, biyolog %0.3 ve diğer birim 

çalışanları ise %14.6’lık bir dilimi oluşturmaktadır. Araştırma değişkenleri arasındaki ikili 

korelasyonlar Tablo 1’de görüldüğü gibidir. 
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Tablo 1: Araştırma Değişkenleri Korelasyon Matrisi 

Değişkenler 

Ortala

ma S.S. 1 2 3 4 5 6 

1. Hastane 

büyüklüğü 

354.06 353.0

3 

            

2. Yaş 31.34 8.70 .0

2 

           

3. Meslekte 

toplam çalışma 

yılı 

9.38 8.20 -

.0

3 

 .9

0 

**

* 

        

4. Kurumda 

mevcut çalışma 

yılı 

4.79 4.92 .1

9 

**

* 

.5

5 

**

* 

.6

3 

**

* 

      

5. Pozisyonda 

çalışma yılı 

5.44 5.90 .1

1 

 .6

5 

**

* 

.7

0 

**

* 

.6

6 

**

* 

    

6. Değiştirdiği 

kurum sayısı 

1.70 1.51 -

.1

4 

* .2

8 

**

* 

.2

9 

**

* 

-

.1

1 

* .1

0 

   

7. Klan kültürü 3.28 .89 -

.1

3 

* -

.1

0 

 -

.0

9 

 -

.1

3 

* -

.1

6 

*

* 

.03  

8. Piyasa kültürü 3.41 .84 .1

3 

* .0

4 

 .0

7 

 .1

0 

 .1

5 

*

* 

-

.06 

 

9. Adhokrasi 

kültürü 

2.93 .93 .0

2 

 -

.0

4 

 -

.0

8 

 -

.1

3 

* -

.1

1 

* .00  

10. Hiyerarşi 

kültürü 

3.66 .86 -

.1

3 

* -

.0

2 

 -

.0

5 

 -

.0

3 

 -

.0

4 

 -

.06 

 

11. Departmanlarar

ası 

koordinasyon 

3.51 .73 -

.1

7 

** -

.0

7 

 -

.0

5 

 -

.0

3 

 -

.0

5 

 -

.03 

 

12. Müşteri 

odaklılık 

3.97 .70 -

.2

2 

**

* 

-

.0

8 

 -

.0

8 

 -

.1

3 

* -

.1

4 

*

* 

.00  

13. Rakip odaklılık 3.23 .77 -

.1

9 

**

* 

.0

0 

 -

.0

0 

 -

.0

0 

 -

.0

5 

 .07  

14. Bilgi altyapısı 3.20 .78 .1

1 

* -

.0

0 

 -

.0

0 

 .0

6 

 .0

8 

 -

.10 

 

15. Marka odaklılık 3.43 .95 -

.1

8 

** -

.0

5 

 -

.0

7 

 -

.1

2 

* -

.1

2 

* .04  
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Tablo 1: Araştırma Değişkenleri Korelasyon Matrisi (devam) 

Değişkenler 7 8 9 10 11 12 13 14 

8. Piyasa kültürü .00                

9. Adhokrasi 

kültürü 

.00  .00              

10. Hiyerarşi 

kültürü 

.00  .00  .00            

11. Departmanlarar

ası 

koordinasyon 

.39 **

* 

.06  .14  .3

0 

**

* 

        

12. Müşteri 

odaklılık 
.20 **

* 

.05  -

.11 

* .1

9 

**

* 

.0

0 

       

13. Rakip odaklılık .04  -

.10 

 .13 * .0

3 

 .0

0 

 .0

0 

     

14. Bilgi altyapısı -

.09 

 .38 **

* 

.09  -

.1

3 

* .0

0 

 .0

0 

 .00    

15. Marka odaklılık .12 * -

.06 

 .11  .2

0 

**

* 

.0

0 

 .0

0 

 .00  .00  

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 

Örgüt kültürü tiplerinin pazar odaklılık alt boyutlarına olan etkilerini ölçmek etmek üzere 

çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Hiyerarşik olarak gerçekleştirilen analizlerde, 

önce örgütsel kültür türleri analize sokulmuş, ardından da bunların üzerine kontrol değişkenleri 

ilâve edilmiştir. Değişkenler çoklu bağıntı ve eş değişkenlik yönlerinden test edilmiş, bu bağlamda 

yaş ve meslekte toplam çalışma yılı arasındaki yüksek korelasyon dikkate alınarak yaş değişkeni 

analizlere dâhil edilirken, meslekte toplam çalışma yılı değişkeni analiz dışı tutulmuştur. Çoklu 

doğrusal regresyon analizi bulguları Tablo 2’de görüldüğü gibidir. 
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Tablo 2: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Tablosu 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı Değişkenler 

Departmanlararası 

koordinasyon 
Müşteri odaklılık Rakip odaklılık 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 

5 

Model 6 

Klan kültürü .39 **

* 

.40 **

* 

.21 **

* 

.13 * .04  -.00  

Piyasa kültürü .06  .07  .05  .11 * -.10  -.06  

Adhokrasi kültürü .14 ** .16 **

* 

-.11 * -.14 ** .13 * .12 * 

Hiyerarşi kültürü .30 **

* 

.27 **

* 

.19 **

* 

.14 ** .03  .00  

Hastane büyüklüğü 

(yatak) 

  -.16 *   -.03    -.14 * 

Sahiplik türü (1=Özel)   -.11    .21 **   -.02  

Bölüm (1=Klinik)   -.04    -.00    -.17 * 

Pozisyon (1=Yönetici)   .04    .09    .02  

Cinsiyet (1=Kadın)   -.00    .01    -.00  

Yaş   -.15    .05    .05  

Medeni durum 

(1=Evli) 

  .06    -.02    -.08  

Kurumda çalışma yılı   .06    -.06    .10  

Pozisyonda çalışma 

yılı 

  .07    -.05    -.05  

Değiştirdiği kurum 

sayısı 

  -.00    -.02    .05  

             

R
2
 .27  .30  .09  .17  .03  .10  

∆R
2
   .03    .08    .07  

F 29.25 **

* 

9.49 **

* 

8.14 **

* 

4.67 **

* 

2.45 * 2.38 ** 

∆F   1.42    3.06 **

* 

  2.37 * 
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Tablo 2: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Tablosu (devam) 

Bağımsız Değişkenler 

Bağımlı Değişkenler 

Bilgi altyapısı Marka odaklılık 

Model 7 Model 8 Model 9 Model 10 

Klan kültürü -0.9  -.06  .12 * .06  

Piyasa kültürü .39 *** .37 *** -.06  -.05  

Adhokrasi kültürü .09  .09  .11 * .10  

Hiyerarşi kültürü -.13 ** -.12 * .20 *** .17 *** 

Hastane büyüklüğü 

(yatak) 

  -.05    .01  

Sahiplik türü (1=Özel)   -.12    .30 *** 

Bölüm (1=Klinik)   .03    .07  

Pozisyon (1=Yönetici)   .04    -.04  

Cinsiyet (1=Kadın)   .06    -.09  

Yaş   -.02    .04  

Medeni durum 

(1=Evli) 

  -.03    -.10  

Kurumda çalışma yılı   -.02    .03  

Pozisyonda çalışma 

yılı 

  .02    -.02  

Değiştirdiği kurum 

sayısı 

  -.06    .01  

         

R
2
 .18  .21  .07  .16  

∆R
2
   .02    .09  

F 17.82 *** 5.70 *** 6.08 *** 4.26 *** 

∆F   .87    3.35 *** 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 

6. Tartışma ve Sonuç 

Gerçekleştirilen çoklu doğrusal regresyon analizleri bulgularına göre, her dört örgüt kültürü 

türünün de değişen şekillerde pazar odaklılık boyutları üzerinde etkin olduğu görülmüştür. Tümü 

anlamlı olan modellerde örgüt kültürünün pazar odaklılık üzerindeki açıklayıcılığı: 

Departmanlararası koordinasyon için %27 (model-1), bilgi altyapısı için %18 (model-7), müşteri 

odaklılık için %9 (model-3), marka odaklılık için %7 (model-9) ve rakip odaklılık için de %3 

(model-5) olarak gerçekleşmiştir. 

Buna göre, klan kültürü departmanlararası koordinasyon, müşteri odaklılık ve marka 

odaklılıkta etkilidir. Piyasa kültürü bilgi altyapısı üzerinde etkilidir. Adhokrasi kültürü 

departmanlararası koordinasyon, rakip odaklılık ve marka odaklılık üzerinde destekleyici yönde 

etkiliyken, müşteri odaklılık üzerinde ise olumsuz bir etki göstermektedir. Hiyerarşi kültürü 

departmanlararası koordinasyonu, marka odaklılığı ve müşteri odaklılığı desteklerken, bilgi 

altyapısı boyutunu olumsuz etkilediği görülmektedir. 

Kontrol değişkenlerinden çalışılan bölüm haricinde, çalışanlara ilişkin unsurların (yaş, 

cinsiyet, çalıştığı süre vb.) pazar odaklılık boyutları üzerinde belirleyici olmadığı, buna karşılık 

hastane büyüklüğü ve sahiplik türünün etkili olduğu bulgulanmıştır. Hastane büyüklüğü 

departmanlararası koordinasyonu ve rakip odaklılığı olumsuz etkilerken, sahipliğin özel olmasının 

hastanelerin marka odaklılığını ve müşteri odaklılığını desteklediği görülmüştür. Çalışılan bölüm 

açısından da, idari çalışanların rakip odaklılığa dönük oldukları (model-6) görülmektedir. 
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Klan kültürünün kamu ve özel hastanelerde departmanlararası koordinasyonu ve müşteri 

odaklılığı artırdığı, marka odaklılık üzerindeki etkisinin ise özel hastanelerde kaybolduğu (p>.05) 

görülmektedir. Müşteri odaklılık açısından da özel hastanelerdeki etkisinin zayıfladığı (model-4); 

regresyon katsayısının .21’den .13’e düştüğü dikkati çekmektedir. 

Benzer şekilde, adhokrasi kültürü marka odaklılığı destekleyici yönde bir etki 

göstermekteyken, hastane sahipliği devreye girdiğinde, özel hastanelerde bu etkisinin kaybolduğu 

(p>.05) görülmektedir. Adhokrasi kültürü departmanlararası koordinasyonu desteklemekle birlikte, 

özellikle hastane büyüklüğünün olumsuz etkisi karşısında (model-2) esneklik ve uyum kabiliyeti 

niteliklerinin daha da ön plâna çıktığı; regresyon katsayısının .14’ten .16’ya yükseldiği 

görülmektedir. Aynı durum klan kültüründe de izlenmekte ve hastane büyüklüğünün 

departmanlararası koordinasyon üzerindeki olumsuz etkisine karşılık, birleştiricilik niteliği ile 

birlikte önemini artırdığı görülmektedir. Bunların yanı sıra, adhokrasi kültürünün rakip odaklılık 

üzerinde etkin tek örgüt kültürü boyutu olduğu ve olumlu yönde etki gösterdiği dikkati çekmektedir. 

Piyasa kültürünün özel hastanelerde müşteri odaklılığı artırdığı (model-4), benzer şekilde 

bilgi altyapısını da önemli ölçüde desteklediği görülmektedir. Hiyerarşi kültürünün ise, rakip 

odaklılık dışındaki tüm pazar odaklılık boyutları üzerinde etkili olduğu bulgulanmıştır. Hiyerarşik 

örgütlenme departmanlararası koordinasyonu desteklerken, hastane büyüklüğü arttıkça (model-2) 

ortaya çıkan olumsuz etki karşısında söz konusu etkisinin azaldığı; regresyon katsayısının .30’dan 

.27’ye düştüğü görülmektedir. İlginç bir şekilde, hiyerarşi kültürü hastanelerin müşteri odaklılığını 

ve marka odaklılığını artırıcı yönde etki göstermektedir. Her ne kadar sahiplik türü devreye 

girdiğinde (model-4 ve model-10), özel hastanelerde söz konusu etkisi gücünden kaybetse de 

(regresyon katsayısı müşteri odaklılıkta .19’dan .14’e ve marka odaklılıkta .20’den .17’ye 

düşmekte), anlamlılığını korumaya devam etmiştir. Buradan, hastane yönetimlerinin daha fazla 

müşteri odaklı ve marka odaklı olmada, hiyerarşi aracılığıyla kurumsal olarak etkin oldukları 

sonucu çıkarılmaktadır. Son olarak, hiyerarşi kültürünün bilgi altyapısı üzerindeki olumsuz etkisi 

irdelenecek olursa (model-7 ve model-8), hiyerarşinin büyüklükten bağımsız olarak, hastanelerin 

değişen koşul ve taleplere hızlı ve yerinde yanıt geliştirme kabiliyetini zayıflattığı anlaşılmaktadır. 

Çalışmamız sonucunda, her dört örgüt kültürü tipinin birer eğilim olarak hastaneler 

bünyesinde mevcut bulundukları anlaşılmıştır. Bu bağlamda, piyasa kültürü haricinde (t=2.87, 

p<.01) hastane sahipliği açısından kamu ve özel hastaneler arasında istatistiksel anlamlılık tespit 

edilememiştir. Yine benzer şekilde bir diğer dikkat çeken bulgu da, tüm pazar odaklılık boyutları 

üzerinde, değişen düzey ve yönlerde de olsa, aynı anda birden fazla örgüt kültürü tipinin etkili 

olduğudur. 
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HASTANEYE BAŞVURAN GERİATRİK HASTALARIN 

GERİYE DÖNÜK OLARAK İNCELENMESİ 

 

Çiğdem ARSLAN 

 

ÖZET 

Yaşlılık, engellenmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri olan bir sureçtir. 

İnsan ömrünün uzaması ve bunun sonucu olarak yaşlı nüfusun artması nedeniyle yaşlılık günümüzde daha 

da önem kazanmıştır. Bu çalışmada Taşköprü Devlet Hastanesi'ne başvuran hastaların sosyodemografik ve 

klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 1 Ocak ile 31 Aralık 2012 tarihlerinde bir yıllık dönemde 

hastaneye başvuran 65 yaş ve üstündeki hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bu sürede 

hastaneye başvuran toplam 140307 hastanın verileri değerlendirildi. Hastaların %43,5’i erkek ve %56,5’i 

kadındı ve  %18,9'unun 65 yaş ve üstü grubunda olduğu görüldü. Yaşlı hastaların önemli bir kısmının 

hipertansiyon, göğüs hastalıkları, romatolojik hastalıklar ve diyabet olduğu saptanmıştır. Bu grupta 

rastlanan hastalıkların farkında olursak doğru tanı ve tedavilere ulaşabiliriz. Bununla birlikte; ülkemizde 

yaşlı bakım hizmetlerinde kurum bakımı ve yasal, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar sözcükler: yaşlılık, sosyodemografik özellikler, klinik özellikler 

 

ABSTRACT 

Elderly is a biological, chronological and social process that cannot be avoided. Since the human 

life is getting longer and the elderly population increase, elderly is getting more important. The aim of this 

study was to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of patients who applied to the 

Taşköprü State Hospital. Over 65 years age patients’ medical records, who applied to hospital between 

1Janurary and 31 December 2012, in the course of one year period, were evaluated retrospectively. Data 

of the 140307 patients admitted to the hospital during this period were evaluated. Male and female ratio of 

these patients was 43,5% and 56,5%, respectively, and 18,9% was the age group of over 65 years 

age patients. Geriatric patients, the most common diagnoses were hypertension, chest 

diseases, rheumatologic diseases and diabetes. Providing we are aware of the disorders encountered, we 

will also be able to reach the right diagnoses and treatments in this group. However, on elderly care 

services being carried out in our country, there is a need for institutional care and a legal, social and 

economic support.  

Key words: old age, sociodemographic characteristics, clinical features 
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Giriş ve Amaç 

Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. 

Fizyolojik boyutu ile yaşlılık kronolojik yaşla birlikte görülen değişimleri ifade ederken; psikolojik boyutu 

ile yaşlılık algı, öğrenme, psikomotor, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın uyum 

sağlama kapasitesinin kronolojik yaş ilerledikçe değişimini ifade etmektedir. Sosyolojik açıdan yaşlılıksa; 

bir toplumda belirli yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği değerlerle ilgilidir. 

(Beğer ve Yavuzer, 2012: 1) 

 

Yaşlılığı temel alan çalışmaların çoğunda yaşlılık tanımı ve sınıflamasında fizyolojik boyutu ele 

alınmaktadır. Kronolojik olarak yaşlanma da 65 yaş üstü olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, son 

yıllarda yaşlılığın yalnızca biyolojik bir süreçten ibaret olmadığı, sosyal ve kültürel değerlerin yaşlılık 

üzerine etkilerinin olduğunu gösteren çalışmaların sayısında artış olmuştur. (Saraç, Erzurum, Suher, 2012: 

105) 

Dünyamız her geçen gün yaşlanmakta iken tüm dünyada doğum oranındaki düşüşle birlikte yaşam 

standartlarının iyileşmesine bağlı olarak insan ömrünün uzamasıyla yaşlı nüfusu da giderek artmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Ülkemiz Avrupa’nın en genç 

nüfusuna sahip olmakla beraber hızla yaşlanmaktadır. Yaklaşık %8 civarındaki yaşlı oranının 2030 yılında 

%15’e ve 2050 yılında %20’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfus artışı beraberinde yaşlılıkla ilgili 

birçok sağlık sorununu da getirmektedir (Erden, Akıncı, Pamuk, Aycan Çelebioğlu, Aypar, 2009:172; 

TÜİK, 2010; Karakaş, Dişcigil, Bilgin, Tekin, Özlem, 2012: 404).  

Çoğu kronik ve uzun dönem tedavi gerektiren bu sağlık sorunları ciddi sosyal ve ekonomik 

sorunlara yol açmaktadır (Kekeç, Koç, Büyük, 2009: 22). Dünyada yapılan çalışmaları genel olarak 

incelediğimizde yaşlılarda her iki cinsiyet için morbidite, mortalite ve engellilik halinin en sık nedeninin 

bulaşıcı olmayan hastalıklar olduğunu görmekteyiz. Yaşlılar arasında en sık görülen hastalıklar; fiziksel ve 

ruhsal sağlık ile ilgili olarak iki grupta değerlendirilir. Fiziksel sağlıkla ilgili olan hastalıklardan en sık 

%60-70 oranı ile hipertansiyon ile karşılaşmaktayız. Gelişmiş olan ülkelerde mortalite sonuçlarında ise 

yaşlıların %21i kanser nedeniyle kaybedilmektedir. Ruhsal sağlık ile ilgili olarak ise demans, depresyon, 

alkol kullanımı ve intihar girişimi ön plana çıkmaktadır. Özellikle madde kullanımı, obezite, malnütrisyon, 

immobilite gibi davranışsal belirleyiciler yaşlı sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ülkemizde 

yapılan çok merkezli çalışmalarda yaşlılarda sıklıkla görülen kronik hastalıkların sırasıyla; hipertansiyon 

%30,7, osteoartrit %13,7, kronik kalp yetersizliği %13,7, diyabetes mellitus %10,2, koroner arter hastalığı 

%9,8 ve osteoporoz %8,2 olduğu saptanmıştır. Yaşlılarda sık görülen hastalıklar ile bu hastalıklara yol 

açan risk faktörlerinin belirlenmesiyle birlikte disabilitede ve tedavi maliyetlerinde azalma sağlanacaktır 

(Taymaz, 2010: 168).   

Yaşlanma ile birlikte organ fonksiyonları azalırken beraberinde kronik hastalık sayısında artış 

olmaktadır. 65 yaş üstündeki bireylerin %90’ında 1, %35’inde 2, %23’ünde 3, %15’inde ise 4 veya daha 

fazla kronik hastalığın bir arada olduğu görülmektedir. Bu ise yaşlılarda çoklu ilaç kullanımını 

beraberinde gerektirmektedir. Birden fazla kronik hastalığın varlığı ile yaşlanmayla oluşan fizyolojik 

değişikliklere bağlı olarak ilaçların farmakodinamiği, farmakokinetiğinin değişmesi ve ilaç yan etkilerinin 

ve ilaçlar arası etkileşim riskinin artmış olması yaşlı hastalarda tedavinin düzenlenmesini zorlaştıran 

noktalardandır (Yeşil, Cankurtaran, Kuyumcu, 2012: 18). 

Yaşlılar için kaliteli sağlık hizmetinin sunulabilmesi için bakım ile ilgili kararlara yaşlının da 

katılması, yaşlı sağlığının geliştirilmesi, hastalıkların tedavisi, engelliliğin azaltılması ile birlikte kendi 

                                                           
 Öğretim Görevlisi, Kastamonu Üniversitesi, Taşköprü Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, 
carslan@kastamonu.edu.tr 
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evlerinde hizmet alabilmeleri de gerekmektedir. Yaşlıların yaşam kalitesini artırmada en önemli yaklaşım; 

yaşlının gerek yakın aile bireylerinden gerekse aile dışı kurum veya kuruluşlardan ev içi sağlık 

hizmetinden yararlanmasını sağlamaktır (Dölek, 2012: 95-98). Son yıllarda yaşlı sağlığı gelişimi ve 

iyileştirilmesi açısından yapılan araştırmalarda; yaşlılığın fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutuyla 

değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğu vurgusu yapılmış ve de yaşlılıkta görülen belirtilerin her 

bireyde farklı olabileceği belirtilmiştir (Karan ve Akın, 2012: 90). 

Ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 3. il olan Kastamonu için yaşlı sağlığının mevcut 

durumunun analizi önem arz etmektedir.   Bu araştırmada bir devlet hastanesine başvuran yaşlı hastaların 

geriye dönük olarak incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

Hastalar ve Yöntem 

Çalışmaya Taşköprü Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalar kayıt sistemlerinden yararlanılarak 

geriye dönük olarak incelenmiştir. 65 yaş üstündeki hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 

 

Bulgular 

Son bir yıl içerisinde toplam 140307 hasta devlet hastanesine başvurmuş olup bunların %18,9’u 

(n:26428) 65 yaşın üstünde idi. Yaşlı hastaların; %43,50’si (n:11495) erkek hastalardan oluşurken, 

%56,50 ‘si (n:14933) kadın hastalardan oluşmaktadır. Tüm hastaların ve yaşlı hastaların cinsiyetlerine 

göre yaş dağılımları incelendiğinde erkekler ile kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(her ikisi için p=0,000). Yaşlı olguların önemli bir kısmının hipertansiyon, göğüs hastalıkları,  kas-iskelet 

sistemi problemi ve diyabet olduğu saptanmıştır.  

Tablo 1: Yaşlı Hastalarda En Çok Görülen Hastalıklar 

HASTALIK GRUPLARI # % 

Hipertansiyon 5410 20,47 

Göğüs Hastalıkları 3530 13,36 

Romatolojik Hastalıklar 2556 9,67 

Diyabet 2484 9,40 

Üro-jinekolojik Hastalıklar 2222 8,41 

Kalp Hastalıkları 1284 4,86 

Gastrointestinal Hastalıklar 1192 4,51 

Dermatolojik Hastalıklar 848 3,21 

Kanser 476 1,80 

Böbrek Hastalıkları 359 1,36 

Hematolojik Hastalıklar 352 1,33 

Psikolojik Hastalıklar 350 1,32 

Nörolojik Hastalıklar 342 1,29 

Endokrin Hastalıklar 295 1,12 

2012 yılında yaş ve cinsiyete göre ölüm oranları incelendiğinde; ölümlerin %72,27’sinin 65 yaş ve 

üstü hastalarda olduğu, erkek hastaların 3’te 2’sinin kadınların ise tümünün 65 yaş ve üstünde ölüm 

olayının gerçekleştiği görülmektedir. 

 

Tartışma 

Dünyada ve ülkemizde ortalama yaşam süresi artmaktadır. Bununla birlikte olarak yaşlı nüfusun 

genel nüfusa oranı gittikçe artmaktadır. Yaklaşık %8 civarındaki yaşlı oranının 2030 yılında %15’e ve 

2050 yılında %20’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı insanların oranlarının artması beraberinde bu 

kişilerdeki sağlık sorunlarını da getirmektedir. Özkan ve arkadaşları 512 yaşlıda yaptıkları araştırmada 
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yaşlıların %78’inde çeşitli kronik sağlık sorunları olduğunu saptamışlardır. Hipertansiyon ve romatizmal 

hastalıkları %40 civarında, kalp ve akciğer hastalıklarını %20 ve diabetes mellitusu ise %8 olarak 

saptamışlardır. TTB ve özürlüler idaresi tarafından yapılan bir başka araştırmada da sonuçlar benzerdi. 

Çalışmamızda yaşlı olgular arasında diyabet sıklığı %9,40 saptandı. Ayrıca hipertansiyon sıklığı %20,47 

civarında idi. İki sonuç da literatüre göre düşük bir sonuçtur. Çalışmamız hastane bazlı bir araştırma 

olduğundan toplum kökenli araştırma ile aynı sonucu vermeyebilir. Ayrıca hastane otomasyon 

sistemlerindeki kayıtların güvenirliliği de sonuçlarımızı etkileyen diğer bir faktördür. Kayıtlar ICD kodu 

bazlı olarak tutulduğundan aynı hastalığın, sıklıkla karşılaştığımız gibi, birden fazla kodu olabilmektedir. 

Hastanemizde tıbbi sekreterlik hizmetlerindeki aksaklıklar da bu kayıtların sağlıklı tutulmasını 

etkileyebilir. Ancak görünen hastaneye başvuran hastaların %20 kadarının geriatrik gruptan oluşmuş 

olmasıdır. Bu nedenle hastanede çalışan hekim, hemşire ve diğer çalışanların geriatrik hastaya yaklaşım 

konusunda eğitilmesi ve hastanede yaşlı hastalara yönelik fiziksel düzenlemelerin de yapılması gereklidir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Hastaneye başvuran hastaların yaklaşık beşte birinin  yaşlı olması ile hipertansiyon, göğüs 

hastalıkları,  kas-iskelet sistemi problemi ve diyabet başta olmak üzere kronik hastalıkların sık olması 

nedeniyle burada çalışan sağlık ekibi üyelerinin yaşlı sağlığı alanında eğitimlere katılması hizmet 

kalitesini artıracak olup; yaşlı sağlığı ile ilgili olarak yöre halkına bilgilendirme eğitimlerinin 

düzenlenmesinin yaşlı birey ve yakınlarının sağlık düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükselteceği 

düşünülmektedir. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE MOTİVASYONU ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER: GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK DOĞUM HASTANESİ'NDE BİR 

UYGULAMA 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Gaziantep’te faaliyet gösteren Cengiz Gökçek Doğum Hastanesinde 

çalışanların iş doyumu ve motivasyonunu etkileyen faktörleri tespit etmektir. Çalışanların iş doyumunu 

ölçmek için oluşturulan anketin birinci kısmı, demografik, kişisel, iş ve işin niteliği ile ilgili 27 soru; 

ikinci kısmı ise Minnesota İş Doyum Ölçeği olmak üzere toplam 47 sorudan oluşmaktadır. Kurumda 

çalışan 450 personelin 334’üne (% 74,22) birebir görüşme yöntemi ile ulaşılarak anket çalışması 

yapılmıştır. Çalışma kapsamında; yaş ortalamasının 36,5 olduğu, %66,8’inin kadın %33,2’sinin erkek, 

%51,5’inin sağlık personeli, %48,5’inin diğer personellerden oluştuğu tespit edilmiştir. 

Kurumsal başarılar, personel yönetimi ve dolayısıyla, memnuniyeti ile ilgilidir. Personellerin iş 

doyumu ve motivasyonunu etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılarak daha iyi sağlık hizmeti 

sunabilmek için mevcut durumun tespiti ve yapılması gerekenlerle ilgili öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Hastane, İş doyumu, Motivasyon 
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JOB SATİSFACTİON AND MOTİVATİON FACTORS AFFECTİNG THE HEALTH 

WORKERS: AN APPLİCATİON İN CENGİZ GÖKCEK MATERNİTY HOSPİTAL İN 

GAZİANTEP 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the factor affecting employee’s satisfaction and 

motivation in Cengiz Gökcek Maternity Hospital in Gaziantep. First part of the questionaire that was 

formed to measure employee’s satisfaction contains 27 questions related to demographic and personal 

features of employees and quality and nature of the work performed. The second part of the 

questionaire consists of Minesota work satisfaction scale 20 questions. Questionaire conducted by face 

to face interview in 334 (74.22%) of 450 total employees of the institution. Average age was 36,5, 

66.8% of employees was female, 33.2% was male, 51.5% was medical and related staff and % 48.5 

was other personnel. 

Institutional achivements are intimately related with management and employee satisfaction. 

By trying to determine factors affecting employees satisfaction and motivation ascertainment of the 

real situation was performed and recomendations related to approaches and strategies to increase healt 

service  quality were made. 

 

Keywords: Hospital, Job Satisfaction, Motivation 

 

1.Giriş 

Dünya sağlık örgütü “yalnızca hastalığın bulunmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak 

tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmıştır. Sağlık hizmetleri sağlığın iyileştirilmesinin yanı sıra sağlığın 

korunması ve sürekliliğinin sağlanarak, toplumun refah düzeyinin ve mutluluğunun geliştirilmesi 

amacı ile sunulan hizmetlerin bütününü kapsamaktadır. 

Dünya, hızlı bir değişim ve gelişimin içerisindedir. Teknoloji her alanda olduğu gibi sağlık 

alanında da çok gelişmiştir. Bu teknolojiyi kullanacak insan ve onun sosyal yönü kimi zaman göz ardı 

edilmektedir. Daha önceleri bir makine gibi algılanan insan, günümüzde en az teknoloji kadar 

keşfedilmeye açık bir varlık haline gelmiştir. (Yazıcıoğlu ve Sökmen, 2007: 1-2). 

Sağlık hizmetleri teknoloji ile paralel olarak hızla değişen ve yenilenen, teknolojiyle birlikte 

emek yoğun çalışan ve çok çeşitli meslekleri gruplarını içeren hizmetlerdir (Kıdak ve Aksaraylı, 2009: 

76). Sağlık hizmeti üretiminde, hizmeti oluşturan tüm unsurlar entegredir ve bir zincirin halkaları 

gibidir (Akyüz, Omaç, Taşlıyan ve Murat, 2010: 390). Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuskusuz 

işgücünü oluşturan çalışanlardır. Çalışan memnuniyetinin kurumsal düzeyde ele alınması da kurumsal 

hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki önemiyle doğru orantılıdır. Zira kurumsal başarılar, personel 

yönetimi ve dolayısıyla, memnuniyeti ile ilgilidir ( Sağlık Bakanlığı EK 8 Anketi, 2013: 2).  
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1.2. İş Doyumu 

Erdoğan iş doyumunu “iş görenin işine karşı gösterdiği genel tutum” olarak tanımlarken 

(1996), Luthans (1989), “kişinin iş tecrübesi sonucu oluşan zevkli veya olumlu hisler” şeklinde 

tanımlamıştır. 

Luthans’a (1995) göre iş doyumunun üç önemli boyutu bulunmaktadır. İlk olarak, iş doyumu iş 

durumuna duygusal bir yanıttır. Bu nedenle görülmez, sadece ifade edilebilir. İkinci olarak, İş doyumu 

derecesi genellikle çıktıların, beklentileri ne ölçüde karşıladığına bağlı olmaktadır ve son olarak, iş 

doyumu, birbiriyle ilgili birçok tutumları da beraberinde getirir. Bunlar genelde iş, ücret, terfi 

olanakları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşları ve benzerleridir. İş görenler işin belirli boyutlarına karşı 

olumlu tutumlara sahipken, diğerlerine karşı olumsuz tutumlara sahip olabilirler. Bu nedenle genel iş 

doyumu bulunurken, iş doyumunun farklı boyutları incelenmelidir ( Akıncı, 2002: 1-25). 

İş doyumu motivasyon teorileri ile açıklanmıştır. Davranışı ‘neyin’ motive ettiği üzerinde 

duran teorilere kapsam teorileri; ‘nasıl’ motive edildiği üzerinde duran teorilere ise süreç teorileri 

denilmektedir (Çarıkçı ve Oksay, 2004: 59). 

 

1.3. Kapsam Teorileri (İçerik Kuramları) 

Bireyin gereksinimlerinden yola çıkarak oluşturulan iş doyum teorileri, motivasyon 

kuramlarına dayanmaktadır (Brief, 1998: 20). Kapsam teorilerinde ihtiyaçlar ön plandadır, 

motivasyonu başlatan faktörleri açıklamaya çalışılır (Arısoy,  2007: 34). Kapsam teorileri, çalışanı 

harekete geçirerek, güdüleyen faktörlerin neler olduğunu belirlemektedir (Sat, 2011: 13). 

Kapsam teorileri; Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Teorisi, Herzberg Çift Faktör Teorisi ( 

Motivasyon-Hijyen Kuramı), Mcclelland Başarma İhtiyacı Teorisi (Başarı İhtiyacı Teorisi) ve Clayton 

Alderfer Erg Teorisi’dir (Yöneticilik ve Motivasyon, 2013). İş doyumunu açıklamak için çok sayıda 

teorik ve görgül çalışmalar yapılmıştır. Bunlar, birer motivasyon teorileri olmakla birlikte, iş 

doyumunu inceleyen başlıca çalışmalardır (Koçel, 2001: 509;  Eren, 2000: 484). 

 

1.4. Süreç Teorileri (Beklenti Kuramları) 

Süreç teorilerinde sonuçlar ve bu sonuçları algılama biçimi önemlidir  (Arısoy, 2007: 34). 

Süreç teorileri motivasyonla ilgili “niçin ve hangi yoldan” sorularına cevap bulmaya çalışır ve iş 

yerinde bir davranışın diğer bir davranışa tercih edilmesinin nedenlerini araştırır ( Ruthankoon & 

Ogunlana, 2003: 333). 

İçsel faktörlere ek olarak pek çok dışsal faktörler de kişi davranışı ve motivasyonu üzerinde rol 

oynamaktadır. Süreç Teorilerini şunlardır; B.F. Skinner Şartlandırma Teorisi (Sonuçsal Şartlandırma 

Yaklaşımı), Edwin Locke, Amaç Teorisi,  Adams Eşitlik Teorisi, Eşitlik Teorisi, Viktor H. Vroom 

Bekleyiş Teorisi ve Lawler-Porter Bekleyiş-Değer Teorisi, (Kaplan, 2007: 42) seklinde sıralanabilir. 

  

http://www.asiad.com.tr/egitim_ayrinti.asp?id=11:2013
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1.5. Motivasyonu Etkileyen Faktörler  

1.5.1. İş Doyumuna Etkileyen Faktörler 

İş doyumunu etkileyen faktörler bireysel ve örgütsel faktörler olarak grupta incelenmiştir.   

Cinsiyet: Yapılan birçok araştırmalar cinsiyet değişkeninin iş doyumunda bir etken olduğunu 

göstermesine karşın, hangi cinsin daha çok doyum sağladığı konusunda sonuçların tutarlı olmadığı 

gözlemlenmiştir (Arısoy, 2007: 97).  

Yaş: Araştırmalardan elde edilen sonuçlar genelde üç görüş altında toplanmaktadır. Bunlar; 

pozitif doğrusal ilişki, “U” şekli ilişkisi ve ters “U” şekli ilişkisidir (Köroğlu, 2011: 30).  “U” ilişkiye 

göre çalışanların 25 yaş öncesi ile 45 yaş sonrasında iş tatmin düzeyleri yükselmektedir. Yani iş 

tatmini, işe ilk girişte yüksek, fakat sonra düşmektedir. İşteki kariyer yükseldikçe tatmin düzeyi de 

yeniden artmaya başlamaktadır (Sat, 2011: 7). U modeli ilişkiye az sayıda araştırmada rastlanmıştır. 

Ters U modelinde ise yaş ve iş doyumu düzeyi bir noktaya kadar birlikte artmakta fakat sonrasında iş 

doyumu inişe geçmektedir.(Keser, 2006: 101; Arısoy, 2007: 96).  

Medeni Durum: Araştırmalara göre medeni durum ile iş doyumunu doğrudan değil diğer 

etkenlerle birlikte doyum ya da doyumsuzluğa sağlamaktadır.  Kişinin yaptığı evlilikte sorunlar 

yaşaması ve tatmin olamayışı işine de etki edebilecek dolayısıyla kişinin işindeki doyum ya da 

doyumsuzluğa yol açacaktır (Baştemur, 2006: 32). 

Kişilik: Araştırmalara göre işlerine daha iyi uyum sağlayan ve duygusal dengesi daha iyi olan 

çalışanların iş doyumları daha yüksek olmaktadır (Sat, 2011: 8).Kendine güvenen, öz benlik 

duygusunu gerçekleştiren çalışanların daha çok doyum sağladıkları bildirilmektedir (Aksungur, 2009: 

25).  

Eğitim: Eğitim düzeyi ile iş doyumu arasındaki ilişki, çok net olarak ortaya çıkmayan, 

karmaşık bir ilişkidir (Keser, 2006: 112;  Arısoy, 2007:  97). Beklentilerin karşılandığı bir iş ortamında 

tatmin, eğitim seviyesiyle birlikte artarken; beklentilerin karşılanmadığı ortamda çalışanların yetkinlik 

seviyesi atıllık gösterecek ve bunun sonucunda da işten duyulan tatmin azalacaktır (Şengül, 2008: 43; 

Öztürk ve Güzelsoydan, 2001: 334). İş görenlerin eğitim durumlarına paralel olarak, işleri ile ilgili 

yapılan yeniliklere daha çabuk uyum sağladığı, mesleki eğitim alan iş görenlerin işlerini daha çok 

sevdiği görülmektedir (Akçadağ ve Özdemir, 2005: 191). Lisans mezunlarının iş doyumu, yüksek 

lisans ve doktora mezunlarına göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Dağdeviren, Musaoğlu, Kurt 

ve Öztora, 2011: 73).  

Statü: Mesleki statü yükseldikçe iş doyumu da artmaktadır. Üst düzeydeki çalışanların daha 

yüksek ücretli, kişisel beklentilere daha fazla cevap veren işlerde çalışmaları olduğu görülmektedir 

(Sat, 2011: 10; Yelboğa, 2007: 4). Saygınlık arttığı ölçüde, iş doyumu da artmaktadır (Piyal, Çelen, 

Şahin ve Piyal, 2000: 243). 

Tecrübe –Kıdem: Çalışanın, mesleğinde yıllar ilerledikçe kazandığı bilgi ve deneyimin ifadesi 

olan kıdem, iş doyumu üzerinde önemli etkiye sahiptir. Fakat bu etkinin hem olumlu hem de olumsuz 

yönde olduğu ileri sürülebilmektedir (Arısoy, 2007: 98).  

Meslekte yeni olanların iş doyum düzeyi meslekte daha eski olanlara göre daha yüksek 

(Bozkurt ve Bozkurt, 2008: 6) olmasının nedeni çalışama hayatına  



 

65 
 

yeni başlayan çalışanların beklentilerle işe başlamasıdır. Ancak artan hizmet süresine karşılık 

çalışanlara gereken olanakları sunamayan işletmelerde ise kıdem, iş doyumunu azaltan bir faktör 

olmaktadır (Keser, 2006: 115). 

 

1.5.2. İş Doyumuna Etkileyen Örğütsel Faktörler 

Günümüzde işletmeler, bir yandan kendi çalışan profillerini oluştururken, diğer yandan da 

çalışanların istediği işletme profilini oluşturma ya da daha işe girme noktasında çalışanların bir takım 

beklentilerini karşılama gibi durumları da dikkate almak zorunda kalmaktadırlar ( Karacan ve Akpınar, 

2011: 132). Örgüt içindeki iş, ortam, ilişkiler ve diğer dinamikler ile ilgili süreçler de iş tatminini 

etkilemektedir (Şengül, 2008: 44). 

Ücret: Ücret iş doyumunu etkileyen önemli faktörlerden biridir  ( Şahin, Aydoğdu ve Yoldaş, 

2012: 335). İş doyumu konusunda ücretin önemi işten işe değişebilmektedir. İş gören bakımından 

önemli olan ücretin garanti edilmesi, ücret politikalarının adil ve özendirici olmasıdır  (Örücü ve 

Esenkal, 2005: 147). 

Stres: Stres, günümüz çalışma dünyasının bir gerçeğidir. Yalnız stresi çalışma hayatı ile 

sınırlamamak gerekir, günlük yaşamımızda strese neden olan birçok etken bulunmaktadır. Bireyin 

kişilik yapısı ve olayları nasıl algıladığı da stres açısından önemlidir. Çalışma ortamında yöneticilerin 

tavırlarından kaynaklanan veya işin belirli bir zamanda yetiştirmek zorunluluğuna bağlı oluşan stres 

durumları çalışanların işten duydukları doyumunu etkileyecektir. Belirli bir düzeye kadar stres, 

motivasyon sağlayarak performansı arttırıp yararlı olabilir fakat, fazlası düşünce ve davranışın amaca 

yönelik olmasını etkileyerek kişiyi bloke edebilmektedir. 

İşin Niteliği: İşin yapısal özelliği de çalışan memnuniyetini etkileyen faktörlerdendir 

(Yelboğa, 2008: 138). 

İşin zorluk derecesi iş doyumunu genellikle olumlu yönde etkileyen faktörlerdendir. 

Çalışanların başarma arzuları, başarılarını görme ve gösterme eğilimleri vardır. Zihinsel olarak zor olan 

bir iş çalışan tarafından başarılıyorsa ve çevre bu başarıyı fark ediyorsa çalışan üst düzeyde doyum 

bulacaktır. Bunun yanında fiziksel zorluğun iş doyumu açısından doyum faktörü olmadığı kabul 

edilmektedir. Aşırı ağır, yorucu ve yıpratıcı işleri yapmak toplumun takdir duygularını kazanmak için 

yeterli olmamaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005: 57-58). 

Çalışma Arkadaşları Ve Çalışma Koşulları: Çalışanların işlerini yaparlarken birlikte 

oldukları çalışma arkadaşları ve aralarındaki etkili iletişim, birlik ve dayanışma duyguları ile çalışma 

gruplarını oluşturur (Arısoy, 2007: 94).Çalışanın, kendisini çalışma arkadaşlarına ve çalıştığı grubuna 

ait hissetmesi önemlidir. Çalıştığı işletmede dostlar ve destekleyici iş arkadaşları bulan çalışanın 

memnuniyetini artmaktadır (Sat, 2011: 11). Çalışma saatlerinin dengeli olmaması, aşırı mesai yapmak 

zorunda olmaları, kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayıramamaları gibi konularda 

memnuniyetsizlik tespit edilmiştir (Baştemur, 2006: 73). Nöbet tutuyor olmanın is memnuniyetini 

azaltan bir etmen olduğu saptanmıştır (Yaşan, Eşsizoğlu, Yalçın ve Özkan 2008: 231-232).  

Güvenlik: Çalışan güvenliğinin olması, çalışan için ayrıca bir memnuniyet faktörü olmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde son zamanlarda artan şiddet olayları çalışan memnuniyetini önemli derecede 

etkilemektedir.   
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Yükselme (Terfi): Terfi, işletme içinde statü olarak yükselmenin yanında, ücret artışı gibi 

başka diğer faydaları da içinde barındırmaktadır (Şengül, 2008:44;1-152). Terfi etme imkânını elde 

eden çalışanların işine olan bağlılığı ve çalışma arzusu artarken adil bir terfi sisteminin var olmadığı 

işletmelerde çalışanlarda memnuniyetsizliğe neden olabilmektedir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008:6). 

İş doyumunun sonuçları performans, personel devir hızı, işe gelmemezliktir. İş doyumunu 

ölçmeye yönelik model geliştirilmiştir.  Bu modeller Porter İhtiyaç ve Doyum Anketi (Porter Need and 

satisfaction Questionnaire),  İş Tanımlama Ölçeği (Job Descriptive Index- JDI), Minnesota Doyum 

Anketi ( Minnesota Satisfaction Questionnaire), İş Doyumu Anketi, Genel Kıyaslama Ölçeği (Job In 

General- JIG), Hackman ve Oldham’ın (1980) İş Özellikleri Modeli, Kunin – Yüz Çizelgesi, Genel İş 

Doyumu Ölçeği’dir. 

2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma Gaziantep Doğum Hastanesinde çalışanların iş doyumunu etkileyen demografik ve 

diğer değişkenleri incelemek amacı ile yapılmıştır.  

 

2.2. Evren ve Örneklem  

Çalışmanın örneklemi Gaziantep ili Doğum Hastanesinde 450 çalışandan 334’üne her meslek 

gurubuna uygulanmıştır.  

  

2.3. Veri Toplam Aracı 

Araştırma kapsamında çalışan personelin iş doyumunu ölçmek amacı ile Weiss, David, 

England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyum Ölçeği (Minnesota Satisfaction 

Questionnaire) kullanılmıştır. Minnesota İş Doyum Ölçeği,  Puanların 20’ye yaklaşması doyum 

düzeyinin düştüğünü, 100’e yaklaşması ise doyum düzeyinin yükseldiğini göstermektedir (Kahraman, 

Engin, Dülgerler ve Öztürk, 2011: 13)  Ölçek,  Baycan  (1985) tarafından Türkçeye çevrilip, geçerlilik 

ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır (Cronbach Alpha= 0.77). Minnesota İş Doyum Ölçeği 1-5 

arasında puanlanan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek puanlamasında; hiç memnun değilim; 1 puan,  

memnun değilim; 2 puan, kararsızım; 3 puan,  memnunum; 4 puan, çok memnunum; 5 puan olarak 

değerlendirilmektedir.  

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda; soru formunun başına cinsiyet, yaş, 

unvan, iş deneyimi (kıdem) ve öğrenim durumu gibi 10 soruluk demografik bilgiler kısmı eklenmiştir, 

kişisel,  iş ve işin niteliği ile ilgili 27 sorudan oluşmaktadır. İkinci kısım da ise 20 soru olan Minnesota 

İş Doyum Ölçeği olmak üzere toplam 57 sorudan oluşmaktadır. Anket formları katılımcılarla yüz yüze 

görüşülerek dağıtılmış olup her katılımcıya ortalama cevaplaması için 15 dakika ayrılmıştır. 

2.4. Analiz 

 Anket formu ve Minnesota İş Doyum Ölçeği toplanan veriler, analiz için SPSS 20,0 

programına girilmiştir. Veri girişi tamamlandıktan sonra araştırmanın amaçları doğrultusunda uygun 

istatistik teknikler kullanılarak analiz edilmiştir.  
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3. Bulgular 

Tablo 3.1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan çalışanların %66,77’sinin Kadın, 

%33,23’ünün ise erkek olduğu; yaklaşık %80’inin evli olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların 

%51,50’sini doktor, hemşire, ebe, sağlık teknisyenleri %48,50’sini ise diğer personeller 

oluşturmaktadır. 

   Tablo 3. 1. Araştırmaya Katılan Çalışanların Demografik Özellikleri 

Değişkenler f % Değişkenler f % 

Cinsiyet     
Medeni 

Durum 
    

Kadın 
2

23 

6

6,77 
Bekar 

6

5 

1

9,46 

Erkek 
1

11 

3

3,23 
Evli 

2

69 

8

0,54 

Meslek-Unvan     
Eğitim 

Durumu 
    

Hemşire  
5

1 

1

5,27 

İlköğretim ve 

altı 

5

4 

1

6,17 

Doktor 
1

7 

5

,09 
Ortaöğretim 

1

00 

2

9,94 

Sekreter 
4

4 

1

3,17 
Önlisans 

8

0 

2

3,95 

Temizlik 
6

4 

1

9,16 
Lisans 

8

0 

2

3,95 

Sağlık Teknisyeni 
2

5 

7

,49 

Yüksek lisans 

ve üzeri 

2

0 

5

,99 

İdari, Güvenlik ve 

Teknik Personel 

5

4 

1

6,17 
Çalışma 

Süreleri 
    

Ebe 
7

9 

2

3,65 
0-24 ay 

3

6 

1

0,78 

Yaş Grupları     25-48 ay 
2

2 

6

,59 

17-27 
4

5 

1

3,47 
49-72 ay 

3

2 

9

,58 

28-37 
1

48 

4

4,31 
73 ve üzeri 

2

44 

7

3,05 
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38-47 
1

04 

3

1,14       

47 ve üzeri 
3

7 

1

1,08       

Çalışanların %75’inin 28 ve 47 yaş aralığında olduğu; yaklaşık %54’ünün ön lisans ve lisans 

seviyesinde üniversite mezunu oldukları; yaklaşık %’sının ise yüksek lisans mezuniyetine sahip olduğu 

görülmektedir. Ayrıca çalışanların büyük kısmının 73 ay ve yukarısı bir zamandan beri kurumda 

çalıştıkları saptanmıştır. 

Tablo 3. 2. Çalışanların İş Doyumu Ölçeği Puan Ortalamaları 

  İş 

Doyumu 

N 
X*

** 

S

S 

S

H 

Min

imum 

Maksi

mum 

334 
61,

59 

1

3,79 

0

,754 
25 100 

 X***(Mean) 

Tablo 3.2’ de hastane çalışanlarının Minnesota İş Doyum Ölçeği’nden aldıkları puanların 

ortalamaları verilmiştir. Bu bağlamda çalışanların genel iş doyumu puan ortalamaları 61,59±0,754 

olarak saptanmıştır. 

Hastane çalışanlarının iş doyumu ve motivasyonlarını etkileyen faktörlerin tespiti amacıyla 

Minnesota İş Doyum Ölçeğinin haricinde kendilerine yöneltilen 27 soruya verdikleri cevapların 

bazılarının frekans analiz sonuçları Tablo 3.3’te gösterilmiştir. Çalışanların %61,98’i mesleğini 

seçmedeki esas faktörün ekonomik nedenler olduğunu, %16,17’si ise mesleğini sevdiği için seçtiğini 

ifade etmişlerdir. Hastane çalışanlarının yaklaşık % 60’ı iş yükünün fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışanların %82,93’ü kendisini mesleğinde başarılı görürken %44,91’i çalıştıkları fiziki koşulların 

çalışma ortamı açısından uygun olmadığını belirtmişlerdir.  
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Tablo 3. 3. İş Doyumlarını Etkileyen Bazı Değişkenler ve Frekans Testi 

Mesleği Seçmedeki 

Esas Faktör 
f % 

Görev Tanımları Açık 

ve Net Mi? 
f % 

Mesleği sevme 
5

4 

1

6,17 
Evet 

1

51 

4

5,21 

Ekonomik nedenler 
2

07 

6

1,98 
Hayır 

1

03 

3

0,84 

Toplumsal nedenler 
1

3 

3

,89 
Kısmen 

8

0 

2

3,95 

Bir belirleyici yok 
1

9 

5

,69 
Ücret ve Ek Ödemeler 

Adil Mi? 
    

Hepsi 
4

1 

1

2,28 
Evet 

7

6 

2

2,75 

İş Yükünüz Fazla 

Mı? 
    Hayır 

1

74 

5

2,10 

Evet 
1

97 

5

8,98 
Kısmen 

8

4 

2

5,15 

Hayır 
7

3 

2

1,86 

Sorun Çözmede 

Arkadaşlarından Yeterli 

Destek Görüyor Musun? 

    

Kısmen 
6

4 

1

9,16 
Evet 

1

89 

5

6,59 

Mesleğinde Kendini 

Başarılı Buluyor Musun? 
    Hayır 

5

0 

1

4,97 

Evet 
2

77 

8

2,93 
Kısmen 

9

5 

2

8,44 

Hayır 
1

3 

3

,89 

Sorun Çözmede 

Yöneticilerden Yeterli Destek 

Görüyor Musun? 

    

Kısmen 
4

4 

1

3,17 
Evet 

1

17 

3

5,03 

Fiziki Koşullar Rahat 

Çalışabileceğiniz Şekilde Mi? 
    Hayır 

8

8 

2

6,35 

Evet 

9

5 

2

8,44 
Kısmen 

1

29 

3

8,62 
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Hayır 

1

50 

4

4,91   
    

Kısmen 

8

9 

2

6,65   
    

Tablo 3.3.’te görüldüğü üzere çalışanların sadece %45,21’i kurumda görev tanımlarının açık ve 

net olduğunu ifade ederken %52,10’u ise ücret ve ek ödemelerin adil olmadığını belirtmişlerdir. Sorun 

çözmede çalışanların %56,59’u arkadaşlarından, %35,03’ü ise yöneticilerinden yeterli destek 

gördüklerini ifade etmişleridir. 

Tablo 3. 4. İş Doyumunun Cinsiyet ve Medeni Duruma Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t test Sonuçları 

Cinsiyet 
N 

X**

* 
SS t p 

Kadın 
223 

60,4

3 

13,

45 
-

2,18 

0,03

0* 

Erkek 
111 

63,9

1 

14,

21 

Medeni 

Durum 
N 

X**

* 
SS   

Bekar 
65 

61,6

2 

14,

74 

0,02 
0,98

7 

Evli 
269 

61,5

8 

13,

57 

     * p<0,05  

 Çalışanların Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılarak ölçülmeye çalışılan genel iş doyumu 

puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği ile ilgili yapılan bağımsız grup t-testi 

sonucunda p<0,05 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmış olup Tablo 3.4’ te gösterilmiştir. Ancak aynı 

tabloda medeni durumun iş doyumunda anlamlı bir farklılığa neden olmadığı (p=0,987>0,05) 

görülmektedir.  
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Tablo 3. 5. İş Doyumunun Yaşa Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Yaş N 
X*

** 
SS F p 

17-27 45 
60,

89 
14,57 

3

,645 

0

,013* 

28-37 148 
59,

53 
13,56 

38-47 104 
62,

76 
14,20 

47 ve üzeri 37 
67,

38 
10,68 

Total 334 
61,

59 
13,79 

Araştırmaya katılan personellerin Minnesota İş Doyum Ölçeği’ne göre genel iş doyumu 

puanlarının yaş parametresine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda çalışanların iş doyumunun yaş değişkenine göre p<0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 3. 6. İş Doyumunun Eğitim, Çalışma Süresi ve Unvana Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis Test 
 

Eğitim 

Durumu 
N 

X

*** 

X
2
 

p 
Meslek

-Ünvan 
N 

X

*** 

X
2
 

p 

İlköğreti

m ve Altı 

5

4 

1

78,95 

5

,863 

0

,210 

Hemşir

e 

5

1 

1

65,93 

7

,73 

0

,258 

Ortaöğre

tim 

1

00 

1

69,93 
Doktor 

1

7 

1

97,35 

Önlisans 
8

0 

1

72,74 

Sekrete

r 

4

4 

1

81,35 

Lisans 
8

0 

1

46,28 

Temizli

k 

6

4 

1

70,51 

Yüksek 

Lisans ve Üzeri 

2

0 

1

88,38 

Sağlık 

Teknisyen 

2

5 

1

75,54 

Meslekt

e Toplam 

Çalışma Süresi 

    

İdari, 

Güvenlik ve 

Teknik  

5

4 

1

75,14 
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0-24 ay 
3

6 

1

73,47 

0

,74 

0

,864 

Ebe 
7

9 

1

44,17 

25-48 ay 
2

2 

1

73,50 
Total 

3

34 
  

49-72 ay 
3

2 

1

77,23 

 

73 ve 

üzeri 

2

44 

1

64,80 

Total 
3

34 
  

Tablo 3.6’ da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan çalışanların genel iş doyumunun Eğitim 

Durumu, Meslek-Unvan ve Meslekte Toplam Çalışma Süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis Testi sonucunda, grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

     

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada cinsiyet değişkeni ile genel iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Fakat medeni durumun iş doyumunda anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı tespit 

edilmiştir. Çalışanların iş doyumunun yaş değişkenine göre istatistiki olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği saptanmıştır. İş doyumunun Eğitim Durumu, Meslek-Unvan ve Meslekte Toplam Çalışma 

Süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği de çalışmanın önemli sonuçlarından 

birisidir.  

Minnesota İş Doyum Ölçeği dışında çalışanlara yöneltilen 27 farklı soru içerisinden alınan 

cevaplar arasında bazı sonuçlara göre çalışanların %61,98’i mesleğini seçmedeki esas faktörün 

ekonomik nedenler olduğunu ifade etmişlerdir. Hastane çalışanlarının yaklaşık % 60’ı iş yükünün fazla 

olduğunu belirtmişlerdir. Çalışanların %44,91’i çalıştıkları fiziki koşulların çalışma ortamı açısından 

uygun olmadığını belirtmişlerdir. Sorun çözmede çalışanların %56,59’u arkadaşlarından, %35,03’ü ise 

yöneticilerinden yeterli destek gördüklerini ifade etmişleridir.  

Araştırma kapsamında ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında çalışanların iş doyumunun cinsiyet 

ve yaş ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu, ancak medeni durum, eğitim, meslek-unvan ve çalışma süresi 

ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte çalışanların meslek seçiminde 

önemli bir faktör olarak gördükleri ekonomik nedenler bağlamında ücret politikalarının şeffaf ve adil 

olarak yapılmasının iş doyumunu artırıcı bir etki yapacağı söylenebilir. Çalışanlarda motivasyonu 

olumsuz yönde etkileyebilecek olan iş yükünün makul seviyelerde olması, çalışılan fiziki ortamların 

iyileştirilmesi ve çalışanların görev tanımlarının açık ve net olarak tanımlanması iş doyumuna olumlu 

yönde katkı yapacaktır. Ayrıca çalışanların karşılaştıkları sorunların çözümünde yöneticilerden yeteri 

kadar destek görmelerini sağlayacak iyi işleyen sistematik bir yapının iş doyumunu artıracağı 

söylenebilir. 
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ÖZET 

Birçok yönetici hemşire, servislerde çalışan hemşirelerin zamanlarını nasıl kullandıklarıyla ilgili 

fazla bilgi sahibi değildir. İş örneklemesi yöntemi, hastalara verilen bakımın kalitesini geliştirmek 

amacıyla, hemşirelerin çalışma zamanlarını nasıl kullandıkları, bakıma ve servisle ilgili işlere ne kadar 

vakit ayırdıklarının belirlenmesinde kullanılır.  Bu araştırma özel bir hastanede çalışan hemşirelerin 

gündüz vardiyasında (07:00- 19:00) çalışma saatlerini nasıl kullandıklarını, direct ve indirect hasta 

bakımına ne oranda zaman ayırdıklarını ve hastalara ayrılan direct hasta bakım uygulamalarının içeriğinin 

nelerden oluştuğunun belirlenmesi amacıyla iş örneklemesinden yararlanılarak, tanımlayıcı olarak 

planlanmıştır. Hemşirelerin servislerde yaptıkları işlemler, literatürden yararlanılarak, direk hasta bakım 

işlemleri, indirekt hasta bakım işlemleri, servisle ilgili işlemler ve kişisel işlemler şeklinde kuruma özgü 

sınıflandırılmıştır. Hemşirelik uygulamaları 20 dk intervallerle 07:00- 19:00 saatleri arasında 5 hafta 

boyunca izlenmiştir. Elde dilen veriler değerlendirildiğinde gündüz vardiyasında servislerde çalışan 

hemşirelerin çalışma saatlerinin %46 direkt hasta bakımıyla ilgili işlemlere zaman ayırdıkları; indirekt 

hasta bakım işlemlerine %20; servisle ilgili işlere %14; kişisel işlere %20 oranında zaman ayırdıkları 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, hemşirelerin direkt hasta bakımı içinde en büyük zamanı tedavi 

uygulamaları ile vital bulgu izlemine ayırdıkları belirlenmiştir. hemşire insangücü planlamasında 

hemşirelerin doğrudan hasta bakımı dışında harcadıkları zaman da dikkate alınmalıdır.   

Anahtar kelimeler: iş örneklemesi, hemşirelik uygulamaları, direk hasta bakımı, üniteyle ilgili işler 
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ABSTRACT 

Most managers have only a vague idea of how their staff spend their time. Work sampling is a 

technique that can identify the types of activities that staff performs and the amount of time that they 

spend on each activity with the view to improving the quality of care provided . The aim of this study was 

to establish  the distribution and proportion of nursing activity represented by patient related care activities 

(direct and indirect), and other nursing activities (unit related and personal) within one private hospitals’ 

clinic in day time. A worksampling method was conducted during 10.01.2011 ile 16.02.2011.A snapshot 

of nursing activity was recorded at 20 minute intervals from 07:00 to 19:00 speared over 5 weeks. The 

data collection tool was developed based on the literature. Four trained observers randomly monitored the 

nurses in the clinics and recorded their activities being performed. A total of 16701 observations were 

made. Total percentage of nursing time spend for direct nursing care was %46, %20 on indirect care, % 14 

unit related duties and %20 personal time of nurses allocation on day shifts. The finding of the study 

indicated that nurses allocated a large proportion of the direct nursing care activities for medications and 

vital signs. Estimates of staffing requirement must also take account of the time required for indirect care 

and non patient related activities. 

Key words: worksampling, nursing activities, direct care, unit related activities 

1. Giriş 

Sağlık hizmetinde en önemli kaynaklardan biri hemşire insan gücüdür. Tüm dünyada hemşire sayısı 

yetersiz olmakla birlikte, mevcut işgücünden verimli bir şekilde yararlanılamadığı ifade edilmektedir (ICN 

2006). Bu nedenle hemşirelerin çalışma zamanlarını nasıl kullandıkları, hastaların bakımına ve servisle 

ilgili işlere ne kadar vakit ayırdıkları ile ilgili sorular her zaman sorulmaktadır. Hemşireler oldukça meşgul 

görünseler bile çok verimli çalışmıyor olabilirler. Hastanelerde servisin amaç ve hedefleri doğrultusunda 

çalışan hemşireler, sunulan hemşirelik hizmetinin kalitesine ve verilen hasta bakımına katkıda bulunurken; 

etkin ve verimli çalışmayan hemşireler meşgul görünmekle birlikte, daha fazla efor harcarlar, zamanlarını 

etkin ve verimli kullanamazlar. Bu hemşireler kişisel işler ya da sosyal gereksinimler nedeniyle gereksiz 

işlerle zaman harcayabilirler ya da işin gereklerini yerine getirirken, gereksiz hareketlerle fazladan zaman 

harcayarak, bireysel bilgi ve becerilerini yeterince kullanamaya bilirler (Yıldırım 2006). 

Ülkemizde hastanelerde hastalara yapılan hemşirelik bakım işlemleri hastaneden hastaneye farklılık 

göstermektedir. Özellikle refakatçisi olmadan hasta kabul etmeyen hastanelerde hastanın beslenmesi, 

tuvaleti için ördek, sürgü verilmesi, ilaçlarının verilmesi, pozisyon verilmesi, hastanın mobilize edilmesi 

gibi birçok hemşirelik uygulamasının refakatçi tarafından yapılması beklenir. Bazı hastanelerde ise bu 

uygulamaların hasta refakatçisi tarafından yapılması kesinlikle kabul edilemez ve hemşireler bu konudaki 

işleri doğrudan kendileri yaparlar. Bu durum serviste çalışması gereken hemşire sayısı üzerinde önemli bir 
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etkendir. Bir hemşire çalışma saatinin %70 ve üzerini (8 saat çalışmanın 5,5- 6 saatini; 12 saatin 9 saat ve 

üzerini) doğrudan hasta bakımıyla ilgili işlere harcıyorsa, bu durumda hemşirelerin serviste etkin ve 

verimli çalıştıkları söylenebilir. Bazı hastaneler beş, altı hastaya bir hemşire düşecek şekilde personel 

planlaması yaptıklarından bahsederler. Ancak bu hemşirelerin doğrudan hasta bakımı için harcadıkları 

süre burada önemlidir. Eğer serviste refakatçi yatağının yapılması, hastanın televizyon kanalının 

ayarlanması, internet şifresinin aktivasyonu gibi her türlü iş için hemşire görevli ise ve dolaylı hasta 

bakımına %30-40 zaman harcanıyorsa, bu durumda 5 hasta için bir hemşire planlaması yapmak bile 

yeterli olmayabilir. Ancak bir serviste hemşirelik dışı işler için destek elemanlar bulunuyorsa ve 

hemşireler zamanlarının %70-80’ini doğrudan hasta bakımına ayırıyorlarsa, bu durumda bu serviste 

kaliteli hemşirelik bakımı verildiği düşünülebilir (Ekici 2013).  

Hemşirelik hizmetlerinde, yapılan uygulamaların içeriği her gün, hastadan hastaya değiştiğinden 

karmaşık uygulamaları içerir. Hemşirelerin hasta bakımına, servisle ilgili işlere ve diğer işlere ayırdıkları 

zamanın belirlenmesi amacıyla çalışma saatlerinin içeriğinin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

kullanılan iş örneklemesi yönteminde, faaliyetlerin rastgele zaman aralıkları ile gözlemlenerek kayıt 

edilmesinden yararlanılır. Yeterli  sayıda gözlem yapıldığında güvenilir veriler elde edilmesine olanak 

sağlar. Gözlemler yaparken, hemşirenin spesifik yaptığı uygulama kayıt edilir ve önceden tanımlanan 

birkaç iş kategorisinden birinde sınıflandırılır. Her kategorideki gözlemlerin frekansından, hemşirelerin 

yaptıkları işin genel dağılımı hakkında sonuçlar çıkarılabilir (Pelletier ve Duffield 2003). İş örneklemesi 

yöneticilere, hemşirelerin zamanlarını nasıl kullandıkları ve en fazla hangi hemşirelik uygulamalarının 

yapıldığı ile ilgili bir fikir verir.  Bununla birlikte her bir hastaya ayrılan bakım süresi ile yapılan 

işlemlerin ne olduğu ve her bir işlemin ne kadar süre aldığını bize açıkça vermez (Yıldırım 2006). 

2. Araştırmanın amacı 

Bu araştırma özel bir hastanede çalışan hemşirelerin gündüz çalışma saatlerini nasıl kullandıklarını, 

direct ve indirect hasta bakımına ne oranda zaman ayırdıklarını ve hastalara ayrılan direct hasta bakım 

uygulamalarının içeriğinin nelerden oluştuğunun belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.  

3. Yöntem 

Güven Hastanesi’nde servisler çalışan hemşirelerin gündüz vardiyasında (07:00- 19:00) çalışma 

saatlerini hangi işlere ayırdıklarını belirlemek amacıyla iş örneklemesi yönteminden yararlanılmıştır. 

Gözlem yapılacak servislerdeki hemşirelik işlemlerinin hangi ana başlıklar ve alt başlıklar altında 

sınıflandırılacağının belirlenmesi amacıyla hemşirelik faaliyetleri direkt hasta bakım işlemleri, indirekt 

hasta bakım işlemleri, servisle ilgili işlemler ve kişisel işlemler şeklinde dört ana grupta sınıflandırılmıştır 

(Jinks ve Hope 2000). Her bir grupta yer alan faaliyetler şunlardır: 
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Direkt Hasta Bakım İşlemleri: Hasta ile iletişim, beslenme, hasta hijyeni, boşaltım, tedavi 

uygulamaları, hastanın hareket ettirilmesi, vital bulgular, laboratuar için örnek alma, hemşirelik işlemleri, 

hastaya refakat, çıkış işlemleri, hekim ile iletişim olarak 12 alt başlık altında ve toplam 123 maddede 

toplanmıştır. 

Indirekt Hasta Bakım İşlemleri: Hastaya yapılacak işlemlere hazırlık, işlem sonrası malzemelerin 

yerleştirilmesi ve hasta bakım formlarının kaydı olarak iki alt başlıkta ve toplam 28 maddede 

toplanmıştır.  

Servisle İlgili işlemler: Vardiya raporu yazma, vardiya teslimi, eksik malzeme – ilaç formu 

doldurma, servis içi araç-gereç kontrolü, servis hakkında telefonla görüşme, servis uygulamaları için 

personelle görüşme, narkotik ilaç sayımı, ilaç, malzeme, kırtasiye kontrolü, oryantasyon eğitimi, toplantı, 

hizmet içi eğitim konuları toplam 23 maddede toplanmıştır. 

Kişisel İşlemler: Yemek yeme, dinlenme, çay/ sigara içme, giyinme, ziyaret, kişisel telefon 

görüşmesi olarak toplam 6 maddede toplanmıştır.  

Servislerde 07:00–19:00 (gündüz vardiyası) ile 19:00–07:00 (gece vardiyası) olmak üzere iki 

vardiya çalışılmaktadır. Hafta içi 8:00- 18:00 saatleri arasında her serviste 1’er sorumlu hemşiresi 

bulunmaktadır. Cumartesi günleri servis sorumlu hemşireleri öğlen saat 13.00’a kadar çalışmaktadır. 

Servisin sorumlu hemşiresi hasta bakım sorumluluğu olmayıp, ünitenin servis içi eksik malzeme ve 

ilaçların belirlenmesi, ilgili yerlerden istenmesi, servis içi koordinasyon ve diğer işlemlerle ilgilenmekte 

olduğundan, veri toplamada sorumlu hemşireler değerlendirmeye alınmamışlardır. 

Araştırmada iş örneklemesi yönteminden yararlanılmıştır. İş örneklemesi, faaliyetlerin rasgele 

zaman aralıkları ile kayıt edilen, sık kullanılan ve geçerliliği iyi saptanmış bir istatistik yöntemdir. Yeterli 

sayıda gözlem yapıldığında güvenilir veriler elde edilmesine olanak verir. Gözlenen faaliyetler somut 

olmalı, örnekleme rasgele ya da sabit olmalıdır (Kanawaty 1997). Ayrıca iş örneklemesi yöntemi 

yöneticilere, hemşirelerin zamanlarını nasıl kullandıkları, servislerde verilen hemşirelik hizmetinin 

organizasyonu, sunulan hemşirelik hizmetinin kalitesi ve hangi hemşirelik uygulamalarının ağırlıkla 

yapıldığı ile ilgili bir fikir verir (Pelletier ve Duffield 2003). İş örneklemesi plot çalışması için 80 ön 

gözlem yapılmış ve hemşirelerin direkt hasta bakımına %45 oranında zaman ayırdığı belirlenmiştir. Elde 

edilen verilerden yararlanarak gözlem sayısı 
2
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  (n= gözlem sayısı ya da örneklem 

büyüklüğü; p=ölçülmek istenen işlemin beklenen zaman yüzdesi; σ =standart hata değeri) formülünden 

yararlanılarak belirlenmiştir (Kanawaty 1997). Bu doğrultuda hemşirelerin direkt hasta bakımına %95 
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güvenlik düzeyinde ±5hata payı (±5% (σ=2,5))  ile %45 oranında zaman ayırdığı varsayıldığında, gözlem 

sayısı 990 olarak belirlenmiştir.  

n=0,45(1-0,45)/(2,5)
2 
=990 gözlem 

Araştırmada rasgele gözlem yöntemi (random order) kullanılmıştır. Gözlemlerin yapılması amacıyla 

gözlem saatleri düzenlenmiştir. Gözlem saatlerinin düzenlenmesinde, 07:00-19:00 ve 19:00-07:00 iki 

vardiya aralığı ayrı ayrı gözlenmiştir. Her vardiya 720 dakikalık süreyi (toplam 1440 dakika) içermekte 

olup 20’şer dakikalık 36 devreye, iki vardiya toplam 72 devreye bölünmüş ve rasgele sayılar tablosundan 

her servis için ayrı ayrı sütun seçilerek gözlemler gerçekleştirilmiştir. İş örneklemesi için 10.01.2011 ile 

16.02.2011 tarihleri arasında 483 hemşire günü, toplam 16701 gözlem yapılmıştır. Elde dilen veriler %95 

güvenlik düzeyinde analiz edilmiş olup duyarlılık oranları %3-5 oranında değişmektedir. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Elde dilen veriler değerlendirildiğinde (Tablo 1) gündüz vardiyasında servislerde çalışan 

hemşirelerin çalışma saatlerinin (%57-36 oranında, ortalama %46) büyük kısmını hasta bakımıyla ilgili 

işlemlere ayırdıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin dolaylı hasta bakımına %11- %25 oranında ortalama 

%20, servisle ilgili işlere %11-%18 oranında ortalama %14, kişisel işlere %14 ile %25 ortalama %20 

oranında zaman ayırdıkları Tablo 1, Şekil 1 ve 2’de yer almaktadır. Buna göre gündüz vardiyasında 

çalışan hemşirelerin zamanlarının %45-50’sini doğrudan hasta bakımına ayırdıkları görülmektedir.  

Tablo 1: Gündüz vardiyasında çalışan hemşirelerin servislere göre çalışma zamanlarının yüzde (%) 

dağılımı 

 A1 A2 A3 A4 Acil  B1 B3 B4 B5 D8 

Doğrudan 50 46 48 36 57 40 51 40 45 48 

Dolaylı 18 23 20 25 11 22 21 22 18 23 

Servis 16 16 18 18 12 13 12 12 14 11 

Kişisel 16 15 14 21 20 25 16 26 23 18 

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Gündüz 

Hemşire 

Sayısı 

7,41 4,60 3,55 4 5 2 2 2 2 1,96 

Duyarlılık* 3,4 4,90 5 4,3 3,3 4,1 4,4 4,4 4,7 4,7 

*Duyarlılık oranı %95 Güvenlik Düzeyinde olduğu düşünülerek hesaplanmıştır. 
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Hemşirelik uygulamalarında doğrudan ve dolaylı hasta bakım  uygulamaları eşit öneme sahip olup, 

dolaylı hasta bakım uygulamaları bütüncül hasta bakımında koordinasyonu sürdürmek amacıyla 

birleştirici uygulamalar olarak ifade edilebilir.  Hemşirelerin serviste yatan hastalara ayırdıkları zamanı 

doğrudan ve dolaylı hasta bakım süresi olarak ele alırsak, zamanlarının %65 ve %70’ini (7 saat 48 dk ile  

8 saat 24 dk) doğrudan ve dolaylı hasta bakımına ayırmaları; %15-20’sini (1 saat 48dk ile 2 saat 24 dk) 

kişisel işlere ayırmaları, zamanlarını etkin ve verimli kullandıklarını göstermektedir.  

Doğrudan hasta bakımı dışında yapılan işler hemşirelerin vaktini alan ve hasta bakımı için ayıracağı 

zamanı kısaltan uygulamalardır. Birçok kurumda ve birimde hemşireler kayıt, dokümantasyon, eksik ilaç- 

malzemenin tespit edilmesi, gelen malzemelerin yerleştirilmesi, narkotik ve acil arabasının sayımı, gelen 

telefonların yanıtlanması, hasta yakınları için kafeteryadan içecek getirtme, internet şifresinin aktive 

edilmesi, televizyon kanallarının ayarlanması, refakatçi yataklarının yapılması, telefona cevap verme, 

yemek dağıtımı, kayıt ve dosyalama işleri gibi; hemşirelik uygulamaları dışındaki işleri de yaptıklarından, 

esas görevleri olan hasta bakımına yeterli vakit ayıramamaktadırlar. Bu durumda mesleki eğitim 

gerektirmeyen işler için hemşirelerin kullanılması, servisin hemşirelik iş yükünün artmasıyla beraber, 

hemşirelerin mesleklerinde tükenmişlik yaşamalarına neden olabilmektedir. Tükenmişlik duygusu sadece 

yapılması gereken iş sayısının fazlalığı yani iş yüküyle ilgi olmayıp aynı zamanda hemşirelik mesleğinin 

algılanmasında, verdiği hizmetin kalitesinin düşüklüğü ile de ilgilidir. Hastaların karşısında boş refakatçi 

yataklarını yapan, televizyon kanallarını ayarlayan her türlü işi yapan niteliksiz personel algısı, 

hemşirelerin imajının sadece sağlık meslek üyeleri arasında değil, hastaların gözünde de düşmesine neden 

olmaktadır (Ekici 2013).    

Şekil 1. Gündüz vardiyasında çalışan hemşirelerin servislere göre çalışma zamanlarının dağılımı
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Doğrudan hasta bakımı dışında yapılan servisle ilgili işler (kayıt, dokümantasyon, eksik ilaç- 

malzemenin tespit edilmesi, gelen malzemelerin yerleştirilmesi, narkotik ve acil arabasının sayımı, gelen 

telefonların yanıtlanması vb.) hemşirelerin vaktini alan ve hasta bakımı için ayıracağı zamanı kısaltan 

uygulamalardır. Araştırma verilerine gore servislerde çalışan hemşireler 12 saatlik çalışmalarının %18-11 

oranında zamanlarını almaktadır. Bu oran ne kadar az olursa o kadar hasta bakımına ayrılan sürenin 

artmasına olanak sağlamktadır. 

Bazı servislerde sabah hasta teslimi sonrasında çalışanların servis içinde kahvaltı ettiklerini 

görürsünüz. Bu durum öğle yemeği sonrası çay- kahve molaları ile devam eder. Çalışanların çalışma 

saatlerinde insani ihtiyaçlarını karşılamaları şüphesiz engellenemez. Ancak kişisel işler olarak 

belirttiğimiz yemek yeme, çay-kahve içme, sigara içme, kişisel telefon görüşmeleri, arkadaş ziyaretleri, işe 

gelip giderken giyinme gibi zamanlara ayrılan sürelerin çalışma saatinin %20’sini aşmaması önemlidir.  

Bu süre 8 saat çalışan bir hemşire için 1saat 40 dakika; 12 saat çalışan bir hemşire için 2 saat 20 dakika 

kadar bir süreyi içermektedir. Bu süre %15’in altında ise, hemşirelerin iş yükünün fazla olduğu 

söylenebilirken; bu sürenin %50-60’lara çıkması, boş oturan hemşire sayısının fazla olduğunu, 

hemşirelerin zamanlarını işlerine yönelik olarak etkin ve verimli kullanmadıklarını, serviste aşırı personel 

maliyeti olduğunu bize göstermektedir (Ekici 2013). Benzer olarak hemşirelerin kişisel işlere ayırdıkları 

sürenin %15’ten az olması ise o serviste çalışan hemşire sayısının yetersiz olduğunu ve çalışan 

hemşirelerinde aşırı iş yükü altında çalıştıklarını göstermektedir. Literatürde çalışanların çalışma 

zamanları içerisinde kişisel işlere ayıracakları zaman, günlük çalışma zamanıyla (8 saat, 12 saat ya da 16 

saat gibi) orantılı olarak %15-25 arasında değişmektedir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde B1 

(%25) ve B4 (%26) servislerinde kişisel işlere ayrılan oranların %25’in üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Diğer taraftan A2 (%15) ve A3 (%14) servislerinde kişisel işlere ayrılan sürelerin %15 ve altında olması, 

bu servislerde hemşire iş yükünün digger servislere gore biraz fazla olduğunu düşündürmektedir.  

Şekil 2: Gündüz vardiyasında çalışan hemşirelerin servislere göre çalışma zamanlarının dağılımı 
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Hemşirelerin doğrudan hasta bakımı için yaptıkları işlerin içeriği Tablo 2’de verilmiştir. Kurumda 

hasta bakımı için yapılan işlerin kim tarafında yapıldığı önemli bir faktördür. Araştırmanın yapıldığı 

kurumda servisle ilgili boş hasta yatağı ve refakat yatağının yapılması, hastaya basit hijyen işlemlerinde 

hasta bakım destek personellerinin kullanılmakta; hasta yatış çıkış işlemlerinde sekreterlik işlemleri için 

servis sekreterinin bulunmaktadır. Bu personellerin yaptıkları işler, serviste hasta bakımında yapılması 

gereken işlerin organizasyonunda ve bu işlere ayrılan sürelerin analizinde önemli rol oynamaktadır.  

Tablo2: Gündüz vardiyasında hemşirelerin doğrudan hasta bakımına ayırdıkları sürenin karşılaştırması 

Gündüz A1 A2 A4 D8 Acil B1 B3 B4 B5 

Hasta İle İletişim 5 4 2 9 3 5 5 5 5 

Beslenme 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

Hasta Hijyeni 3 1 1 2 0 1 20 2 1 

Boşaltım 1 1 1 0 2 4 1 5 6 

Tedavi Uygulamaları 26 36 11 23 48 25 22 28 30 

Hastanın Hareket Ettirilmesi 6 5 3 3 2 7 5 7 5 

Vital Bulgular 28 28 27 36 22 26 19 25 27 

Laboratuar İçin  Örnek Alma 8 5 4 4 8 6 5 5 9 
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Hemşirelik İşlemleri 6 7 3 7 2 9 10 7 3 

Hastaya Refakat 4 4 2 2 2 1 1 1 2 

Çıkış İşlemleri 3 2 3 2 4 2 1 3 2 

Doktor İle İletişim 10 7 14 12 7 13 7 12 10 

Bebek ve doğumla ilgili işler 0 0 29 0 0 0 0 0 0 

Ambulansta 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Gündüz vardiyasında (07-19) hastalara sunulan hemşirelik hizmetinin içeriği analiz edildiğinde 

(Tablo 2) genel olarak hekimin verdiği tedavinin uygulanması (%48-%11) ve vital bulguların alınması 

(%36-%19) işlemlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Hasta ve ailesine psikolojik destek olma, hastaya 

yapılacak işlemler hakkında bilgi vermenin dahil olduğu hasta ile iletişim uygulamasına (%9-%2), ağrı 

yönetimi, hastanın aldığı çıkardığı sıvının takibi,  dekübitüs ölçümü ve dekübitüs bakımının yer aldığı 

hemşirelik işlemlerine  (%2-%10) daha az zaman ayrılabildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte hastanın 

beslenmesi, hasta hijyeni, hastanın her türlü boşaltım işlemi, hastanın bir yerden başka bir yere 

taşınmasında hastaya refakat etme ve evde kullanacağı ilaçların, dikkat edeceği konuların açıklandığı  

hasta çıkışı işlemlerine ise daha az zaman ayrıldığı belirlenmiştir. Gözlemler sırasında hastanın 

beslenmesi, hijyeni, hastanın giysilerinin giydirilmesi,  tuvalete giderken yardım edilmesi, hastanın 

yürürken ya da  MR gibi başka birime giderken refakat edilmesi  gibi uygulamalarda bakım destek 

personellerinin de rol aldığı görülmüş, ancak destek personelin yaptığı uygulamalar kayıt edilmemiştir.  

 

 

5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Servislerde bulunan hemşireler rasgele (random order) gözlenmiş ve her hemşire o an ne yaparken 

görüldüyse, hemşirelik uygulama listesine kayıt edilmiştir. Servislerde yapılan gözlemlerin ilk günlerinde, 

bazı hemşirelerde gözlemden dolayı farklı davranmaya eğilim olarak tanımlanan Hawthorne etkisi 

görülmüştür. Veri toplamada çalışanların gözlendiklerini fark ettiklerinde davranışlarında değişime 

yönelmeleri halinde bu uygulamalar kayıt edilmemiştir. Hawthorne etkisini azaltmak amacıyla 

gözlemciler, çalışanları tehdit etmeyen, dostça bir tutum sergilemeye özen göstermiş ve bireysel 
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performansının ölçülmediği sık sık vurgulanmıştır. Ayrıca daha sonraki günlerde yapılan gözlemlerde, 

çalışanlar ile gözlemciler sık sık birlikte olduklarından, çalışanlar gözlemcileri kendilerinden biri gibi 

algılamaya başlamıştır.  

6. Sonuç 

Servislerde çalışan hemşirelerin gündüz çalışma saatleri analiz edildiğinde 12 saatlik çalışma 

süresince doğrudan hasta bakımına 7 saat 24 dakika zaman ayrılırken, bu zamanın 1 saat 51 dakika tedavi 

uygulamaları, 1 saat 51 dakika ise ağız, kateter bakımı, mobilizasyon gibi uygulamaların yer aldığı 

hemşirelik uygulamaları, 1 saat 5 dakika vital bulgu takibi için harcandığı görülmektedir. Bu durum 

hastaların bakım gereksinimlerine ve servisin hasta bakımı dışındaki iş yükünden etkilenmektedir. Ayrıca 

bazı kurumlarda hemşirelik hizmetinin yönetimi iyi oluşturulmadığı için serviste bulunan hemşire sayısını 

arttırmakla, hemşirelerin hasta bakımına ayırdıkları süreyi arttıramadıkları da görülmektedir (Yıldırım ve 

Oktay 2005). Araştırma yaptığımız servislerde hemşirelerin iş yüklerinin fazla olduğu ve zamanlarını bu 

nedenle yoğun olarak doğrudan hasta bakımına ayırdıkları belirlenmiştir. 
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KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞININ 

YALIN HİZMET YÖNETİMİNE ETKİSİ 

 

                                                                                           Fadime ÇINAR
3

 

                                                                                       Gülay EKİNCİ 

                                                                                        Mehmet UZUNCAKÖSE *** 

ÖZET  

Sağlık hizmetlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini, müşterinin istediği 

kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmaktır. Son yıllarda Sağlık da 

Dönüşüm uygulamaları hastanelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve insan kaynaklarını etkin bir şekilde 

değerlendirebilmesi için verimliliği arttırıcı model olarak yalın hizmet yönetim stratejisini 

benimsemelerini zorunlu hale getirmiştir. Yalın yönetim uygulamaları pek çok faktör ile etkileşim 

içindedir.  Bu faktörlerden birisi de örgütsel bağlılıktır. Örgütsel bağlılık ve yalın hizmet yönetimini 

ilişkisinin en fazla etkili olduğu hizmet grubunun sağlık sektörü olduğu düşünülerek planlanmış bu 

çalışma; kamu sağlık sektörünün bir parçası olan hastane çalışanlarının algılarına göre örgütsel 

bağlılığın yalın hizmet yönetimine etkisini belirlemek üzere tanımlayıcı bir çalışma olarak 

tasarlanmıştır. 

Çalışma 15 Nisan 10 Haziran 2012 tarihleri arasında ana kütle üzerinden basit tesadüfü 

örnekleme yolu ile seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 194 hastane çalışanı ile 

gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından litaratür taraması ile oluşturulmuş anket formu 

kullanılarak toplanmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS for Windows 16.0 Sürümü kullanılarak tanımlayıcı 

istatistiksel metotların yanı sıra demografik karşılaştırmalarda Mann-Whitney, bağımsız T testi skorları 

, Regresyon analizi ve ANOVA testi de istatistiksel olarak kullanılmıştır. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda yalın hizmet yönetimi ve örgütsel bağlılık 

faktörleri arasında doğrusal yönde çeşitli düzeylerde ilişki bulunmuştur. Araştırma kapsamındaki 

hastanelerde yalın hizmet yönetim faktörlerinin   orta düzeylerde olduğu saptanmıştır.Bu sonuçlar 

ışığında örgütsel bağlılığı sağlayan çalışan motivasyonunu attırıcı faliyetler ile kaynakların minimum 

düzeyde kullanımı ve kalite maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesi gibi hedefler kurumların 

öncelikleri arasında olmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yalın Hizmet Üretimi, Örgütsel Bağlılık, Kamu Sağlık Çalışanları 
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THE EFFECTS OF ORGANİZATİONAL LOYALTY TO LEAN SERVİCES 

MANAGEMENTS ACCORDİNG TO THE PERCEPTİONS OF THE HOSPİTALS STAFF IN 

THE PUBLİC SECTOR 

 

ABSTRACT 

The main objective of health services is to present the quality health services   with provide the 

lowest possible cost into society at any time. Aplications in Health Care Transformation made it 

necessary to adopt the hospitals, as a model for productivity-enhancing lean service management 

strategy to sustain  themselves and to assess the human resources effectively  became necessary. 

In recent years aplications in Health Care Transformation, as a model for productivity-enhancing lean 

service management strategy became necessary for hospitals  to sustain  themselves and   assess the 

human resources effectively.Lean management is intertwined with many factors. One of these factors 

is the organizational commitment. The relationship between organizational commitment and lean 

service management services group is the most effective health sector;  this study  has been designed as 

a descriptive study to determine the effects  of organizational loyalty  to lean service managements 

according to the perceptions of the hospital staff in  the public health sector. 

The research was done between  15 April 2012 and 10 June 2012 date with a simple way to 

randomly selected sample and who agreed to participate in the study conducted with 194 hospital 

employees. The data collected using questionnaire forms by researchers. Data have been evaluated in 

the computer by using SPSS for Windows version 16.0. Beside statistical methods, various different 

methods have been used Mann-Whitney method, independent T test scores, Regretion Analyzs and 

ANOVA test have been used for demographic comparisons statistically. Significance has been 

evaluated at level p<0,05.After the evaluation of the data factors direction of linear relationship at 

various levels was found between lean service management and organizational commitment.İn this 

study lean service management factors were found in medium levels in hospitals which involved this 

study.From these results,To provide organizational commitment, increasing  the employee 

motivation,minimize the cost and quality should be among the priorities of the institutions such as the 

targets. 

 

Key Words: Lean Production Service,  Organizational Commitment,  Public Health 

Employment  

1. Giriş 

1.1. Örgütsel Bağlılık Ve Yalın Yönetim Kavramı 

Küreselleşmenin ekonomik ve toplumsal düzende yarattığı hızlı değişim ve dönüşümler işletme 

dünyasında farklı konuların ele alınmasını gerekli kılmıştır. Özellikle sürekli değişen ekonomik 

ortamın örgütler üzerinde hissettirdiği sürekli kendini yenileme baskısı, işletmelerin bir yandan 

adaptasyonunu sağlamaya çalışırken diğer yandan sürekli ilerleme ve gelişmeye dönük faaliyetleri 

yürütmesinde büyük zorluklar yaratmaktadır. Bu süreçte işletmeleri diğer işletmelerden daha avantajlı 

konuma getirecek olan eldeki kaynaklarını koruyarak daha yalın düzlemde hareket etmesini sağlayacak 

yönetsel modelleri içselleştirmesidir.  

İşletmelerde mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilmesi, insanın fiziksel ve düşünsel düzeyde 

katılımını gerektirir. Örgütte üretim yapabilmek, bir sistem kurmak insanın varlığı ile mümkündür. 

Diğer taraftan işletmelerin ürettiği mal ve hizmetleri tüketen de insandır. Yani işletmeler insanlar 

tarafından meydana getirilmesinin ve onlar tarafından çalıştırılıyor olmasının ötesinde yine insanlar 
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için ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulurlar. İsletmeler bu ihtiyaçları karşılamak 

amacıyla verimli ve etkili çalışabilmek için insanları kendine çekebilmeli, onları örgütte tutabilmeli, 

güdeleyebilmeli ve bir yandan “doğru isi” yaparken, diğer yandan “isini doğru” yapmaya çalışmalıdır( 

Yüksel,1998). İşletmelerin faaliyette bulundukları alanlarda rakiplerinin önüne geçmek için dış müşteri 

memnuniyetiyle birlikte iç müşteri memnuniyetini de sağlamaları gerekmektedir. İç müşterilerin 

memnuniyetleri, örgütsel bağlılık düzeylerini artırmaktadır. Bu bağlılık görünmez bir güç haline 

gelerek işletmelerin rakip işletmeler karşısında durmalarına ve en çok tercih edilen olabilmelerine 

neden olmakta, yalın yönetimin temel felsefesi olan israfın önlenmesine ve kaynakların etkin kullanımı 

ile maliyetlerin azalmasına ve buna bağlı olarak finansal performansın artmasına; işletme kapasitesinin 

artmasına, insana verilen saygı sayesinde yüksek performanslı çalışma takımlarının oluşmasına neden 

olacaktır. Çalışanların iş ve örgütlerindeki davranışlarının giderek önemli bir konu haline gelmesi 

araştırmacıların özellikle örgütsel çıktılarla ilişkili olan davranışları açıklamaya çalışmalarına neden 

olmuştur. Bu davranışların en önemlilerinden birisi ise örgütsel bağlılık olarak görülmektedir. 

Konu ilk olarak 1956 yılında Whyte tarafından ele alınmış, daha sonra başta Porter olmak 

üzere Mowday, Steers, Allen, Meyer, Becker gibi pek çok araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Örgütsel bağlılığın çeşitli yönleri çeşitli araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. 1956 yılından beri süre 

gelen araştırmalar, bağlılık konusunda çok sayıda ve birbirinden farklı kavramın bulunduğunu ortaya 

koymaktadır ( Yüksel,1998). 

Araştırmamızın, yalın yönetim ile ilgili bölümüne referans oluşturan çalışmaların başında; 

Womack, Jones ve Roos tarafından kaleme alınan “Dünyayı Değiştiren Makine”, isimli kitap 

gelmektedir. Yine araştırmamıza, Womack ve Jones, tarafından hazırlanan “Yalın Çözümler” ve 

“Yalın Düşünce” isimli kitaplar referans oluşturmaktadır. Womack ve Jones tarafından yazılan “From 

Lean Production to Lean Enterprise” ve “Lean Consumption”, ve Matt Vidal tarafından yazılan “Lean 

Production, Worker Empowerment and Job Satisfaction:A Qualitive Analysis and Critique” isimli 

makalelerle, Barbara Sover Gingerich tarafından yazılan “Resource Review: A Lean Guide to 

Transforming Healthcare”, isimli kitap incelemesi referanslar arasında yer almaktadır (J.Womack, D.T. 

Jones, D. Roos ,İstanbul 1990, Ü. Sahin, 1999). 

1.1.1. Yalın Yönetimin Tanımı 

Yalın yönetim; yetki devrinin arttığı, yaptığı isten herkesin sorumlu tutulduğu, sıfır 

hiyerarşinin hedeflendiği, yalın üretimin gerçekleşmesi için tesis edildiği düşünülen bir yönetim 

şeklidir. Anlamlar ve metotların oluşturduğu entelektüel bir yaklaşım olan bu yaklaşımla, işletme için 

yalın bir durum oluşturulmakla birlikte firma rekabet süreci ortamlarına uygun hale getirilir ( 29H.J 

Warnecke, H Hüser,2000). Yalın yönetim, kaynakların uygun değerde minimum kullanılması ve kalite 

maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesi sürecidir. Kalite maliyetleri; sistem başarısızlıkları 

sonucunda meydana gelen stoklar, kayıp ürünler, üretim ya da operasyonda gecikmeler, ek is, hurda, 

yeniden işleme, düzeltme işleri, geç teslimatlar, ek tasıma maliyetleri, yetersiz hizmet ve uygun 

olmayan ürünler, ürün ve/veya hizmet başarısızlıkları sonucunda garanti ile ilgili şikâyetler, müşteri 

şikâyet yönetimi ve araştırmaları, ürünün geri çağrılması, ilave müşteri hizmetleri maliyetleri ve 

müşteri iyi niyetinin kaybedilmesi gibi olumsuzluklardan oluşur (R. Bozkurt,2000). Yalın yönetim, 

kitle üretimine karşı olan Japon otomobil üretim sistemi içinde geliştirilip 1980’de MIT 

(MassachusesettsInstitute of Technology) tarafından tanımlanmıstır (Womack, Jones, Roos, a.g.e., 

s:134). Bu tanımlamada yalın yönetim “JIT” olarak adlandırılmıstır.  

 

1.1.1.1. Hastanelerde Yalın Yönetim 

Ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmışlık düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi sağlık 

hizmetleri olup ; sağlık hizmetlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini, 

müşterinin istediği kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmaktır. 

Teknolojinin hızla değişmesi, artan maliyetler,  memnuniyetsizlik ve iyi bakım isteğinin yaygınlaşması 
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sağlık sektörnü müşteri tatmininin sağlanması açısından en problemli sektör haline getirmektedir 

(odevlik.com, 2007)  

Hastaneler diğer işletmeler gibi belli girdileri olan bu girdileri bir süreçten geçirip çıktı alan 

sistemlerdir (Pakdil F.,1996).Hastaneler; birçok meslek grubu ile eşgüdümlü şekilde hizmet yürüten 

multidisipliner yapılardır. Yoğun düzeyde teknoloji kullanımı ve emek faktörünün çeşitliliği ve 

hizmetlerin bir bütünlük içinde yürütülmesi gerekliliği hastane yönetimini zorlaştıran nedenlerdendir. 

Bu özellikler hastanelerin planlama, yönetim ve denetim sorunları için disiplinler arası bir genel 

yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Yalın yönetimi uygulamasının hastanelerdeki hizmet akışını sağlarken ; 

hastanelerdeki israfı azalttığı, kaliteyi , güvenliği ve etkinliği artırdığı ifade edilmektedir (Barbara 

Gingerich S., 2007). Yalın yönetim hastanelerde israfı önleyerek, en az çaba ile en fazla kaliteli hizmeti 

gerçekleştirebilmektedir. Günümüzün en karmaşık üretim sürecine sahip hastanelerde hizmetler; farklı 

eğitim, kültür, meslek, vb. özelliklere  sahip, işgören grupları tarafından takım çalışması içerisinde 

üretilmektedir (Sahin Ü., 2001).Bu yönü ile hastaneler yalın yönetimin felsefesinin ortaya koyduğu “ 

takım çalışmasına” doğaları gereği yatkındır. Hastanelerde var olan takım çalışmaları yalın yönetim 

anlayışıyla daha etkili ve daha verimli hale gelebilecektir. 

Sağlık sektörünün temel amaçlarından biri de; birey sağlıklılık düzeyi sürekliliğinin sıfır hata 

ile sağlanmasıdır. Sıfır hata Yalın Yönetimin temel prensiplerinden olup; oldukça uygun bir sistem 

olduğu ifade edilmektedir. Sağlık sektöründe yalın yönetimde ileri düzeyde enformasyon teknolojisinin 

kullanımı, (Petrovic a.g.e. s:483–486) en kaliteli hizmeti ve tedavi sonuçlarını sağlamak için değil aynı 

zamanda idari ve klinik maliyetleri düşürmek ve sağlık kuruluşlarının çevik kalmasını sağlamak 

açısından da kritik çözümler üretebilir (Göktaş S., 2002)  

Yalın sağlık sisteminin önemli metotları ve amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: (lean-

management-institut.de, 2006).      

 Tetkik ve kalma sürelerini kısaltmak için süreçleri ve akışları optimize etmek. 

 İsrafı elimine etmek için bölümler, koğuşlar ve fonksiyon alanları arasındaki mesafeleri optimize 

etmek ve standartlaştırmak, 

 Maliyet tasarrufu sağlamak için gizli kalmış potansiyelleri ortaya çıkarmak ve kullanmak, 

 Maliyetlerde şeffaflık sağlamak, süreç daha doğrusu vaka başına maliyetleri tam olarak 

hesaplayabilmek için yönetim süreçlerini ve hesaplamak sistemlerini iyileştirmek, 

 İşlemlerin tekrarlanmasından kaçınmak için bilgi teknolojilerini entegre etmek. 

 İşlem sürelerini kısaltmak ve masrafları azaltmak için verimliliği artırmak ve varlıkları azaltmak, 

 Vakalarda ve değer yaratmayan aktivitelerin elimine edilmesinde kararlı olarak değer akışına 

yönelmek, 

 Tüm sistemin, çalışanların müşterilerin/hastaların bütüncül ve sistematik bir bakış açısıyla 

gözlemlenmek, 

 Toplam sistemin etkinliğinin yükseltmek; çalışanların mevcut bilgilerinden yararlanmak ve 

çalışanlın optimizasyon süreçlerine dahil etmek. 

 

1.1.1.2. Yalın Yönetim Yalın Yönetim Uygulamalarının Hastanelere Sağlayacagı Faydalar:  

Yalın yönetimle elde edilecek faydalar aşağıdaki sıralanabilir: (leanhos,2007) 

 Daha hızlı kabul ve daha hızlı taburcu olma, 

 Kullanım alanında % 20-30 azalma, 

 Envanter seviyesinde %15-30 azalma, 

 Verimlikte %75’den daha fazla artış olması, 

 Bir süreç esnasında atılacak adımlarda % 80-90 azalma, 

 Personel gereksiniminde %10-25 azalma, 

 Enfeksiyon oranlarında düşme, 

 Hasta başına daha az maliyet, 

http://www.lean-management-institut.de/index.php?id=100,lean-management-institut.de
http://www.lean-management-institut.de/index.php?id=100,lean-management-institut.de
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 Hatalarda azalma, 

 Çalışanlarda daha yüksek moral ve daha düşük iş devir oranı, 

 Artan hekim tatmini, 

 Artan hasta tatmini. 

 

1.1.2 Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık literatürü endüstriyel/örgütsel psikoloji alanında son yıllarda yaygınlaşmış bir 

kavram olmakla beraber (Çöl, 2004) bireyin belirli bir örgüte karşı hissettiği özdeşleşme ve bütünleşme 

derecesini ifade etmektedir (Sağlam Arı, 2003; 22). Buna göre örgütsel bağlılığın üç önemli unsuru 

bulunmaktadır. Bunlar; 

 Bireyin örgüt amaçlarını kabulü,  

 Bu amaçlara güçlü bir biçimde inanması,  

 Örgüt için çaba gösterme isteği içinde olması ve örgütte kalmaya devam etme konusunda 

kesin bir arzu duymasıdır (Balay, 2000: 18). 

 

1.1.2.1.Örgütsel Bağlılığın Unsurları ve Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler 

Literatürde yer alan farklı çalışmalarda örgütsel bağlılığın, bireyin örgütle değişik yönlerden 

özdeşleşme derecesini yansıtma biçimi olduğu vurgulanmakta ve örgütsel bağlılığın üç öğesinin olduğu 

vurgulanmaktadır (Reichers, 1985,:468; Allen and Meyer, 1990:848, Nijhof vd., 1998:243): 

l.  Çalışanın işletmenin bir üyesi olabilmek için güçlü istek duyması. 

2. Çalışanın işletmenin yararı için yüksek düzeyde çaba sarf etmek istemesi. 

3. Çalışanın işletmenin değerlerini ve hedeflerini benimseyip kabullenmesidir. 

Daha ileri safhalardaki çalışmalarda, örgütsel bağlılık konusu çok yönlü incelenmiş ve söz 

konusu bu kavram; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık şeklinde üç boyutta ele 

alınmıştır (Meyer ve Allen, 1997:11). Bu üçlü yaklaşımda, bireylerin örgüt içinde devam etme 

isteklerinin, esas unsur olduğu görülmektedir. Bireyleri örgüte bağlayacak unsurlarda elbette bireylerin 

kişisel özellikleri ve içinde bulundukları ortamsal faktörler de etkili olmaktadır. Dolayısıyla, örgütsel 

bağlılığı artıracak olan faktörlerle ilgili ancak genel değerlendirmeler yapılabilir (Özdevicioğlu, 

2003:114). 

Duygusal Bağlılık: Duygusal bağlılık, işletmede çalışan bireylerin duygusal olarak kendi 

tercihleri ile işletmede kalma arzusu olarak tanımlanmaktadır (Meyer ve Allen, 1997:11). İşgörenin örgüte 

duygusal bağlılığını ve onunla bütünleşmesini ifade eden bu tür bağlılıkta, çalışanların örgütte kalma 

nedeni, örgütün amaçlarıyla özdeşleşmesidir. Örgütsel bağlılığa ilişkin bu boyut, çalışanların örgütte 

kalma isteği ve duygusal olarak örgüte bağlı olmayı ifade etmektedir (Huselid ve Day, 1991:381). (Balay, 

2000:21). 

Devam Bağlılığı: Devam bağlılığı, çalışanların örgütten ayrılmalarının işletmeye getireceği 

maliyeti ve olumsuzlukları dikkate alması, bir zorunluluk olarak işletmeye devam etme şeklinde 

tanımlanmaktadır (Meyer ve Allen, 1997:11). Buna göre bağlılık, çalışanların örgütte çalıştığı süre 

içerisinde harcadığı emek, zaman ve çaba ile edindiği statü, para gibi kazanımlarını örgütten ayrılmasıyla 

birlikte, kaybedeceği düşüncesiyle oluşan bağlılıktır (Obeng ve Ugboro, 2003:.84). 

Normatif Bağlılık: Çalışanların ahlaki bir görev duygusuyla ve işletmeden ayrılmamanın 

gereğine inandıkları için kendilerini örgüte bağlı hissetmeleri (Meyer ve Allen, 1997:11) olarak ele alınan 

bu bağlılıkta; bireylerin örgüte bağlılık duymalarında, yaptıklarının doğru ve ahlaki olduğuna inanmaları 

etkili olmaktadır (Obeng ve Ugboro, 2003:84). 

Bazı çalışmalarda, çalışmaya ilişkin bağlılığın performansı arttırabileceği, devamsızlık ve iş 

bırakmayı azaltabileceğini göstermiştir. (Tayyah ve Tariq, 2001: 31). Teoride, bağlı çalısanlar daha sıkı 
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çalışırlar, örgütte kalırlar ve örgütü daha etkili hale getirmek için katkıda bulunurlar. Mowday ve 

diğerleri, bağlılığın sadece pasif bir örgüte sadakatten daha fazlası olduğunu; örgütün iyiliğini arttırmak 

için gözle görülür bir çaba sarf etme isteği duyan insanların olduğu bir örgüt ile ilişkili aktif bir ilişkiyi 

içerdiğini ileri sürmektedir (Slocombe ve Dougherty, 1998: 469). 

Yüksek verimlilik katkısı olan bir işgörenin örgütte kalması ise örgütsel verimliliğin artmasını 

sağlamaktadır, bu tip bir işgörenin örgütte kalmasının sağlanması yüksek önceliklidir. Çünkü örgüt ve 

onun gelişmiş hedefleri ile ilgili yüksek oranda bağlı işgörenler ayrılmayı daha az düşünmektedirler 

(Northcraft and Neale, 1990: 465). 

Sonuçta yüksek performanslı, eğitimli bir çalışanın uzun süre örgüte katkısının devam etmesi 

verimlilik artışı sağlar çünkü örgütsel bağlılığı yüksek çalışan örgütte kalır, örgütsel amaçların 

gerçekleşmesi için çaba harcar ve ayrılmayı düşünmez (ince ve Gül, 2005: 14). 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı kamu sağlık sektörünün bir parçası olan hastane çalışanlarının algılarına 

göre örgütsel bağlılık ve yalın hizmet yönetim düzeylerini belirleyerek örgütsel bağlığın yalın hizmet 

yönetimine etkisini incelemektir. 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmada araştırmanın çalışma evrenini İstanbul ilinde 15 Nisan-10 Haziran 2012 tarihleri 

arasında ana kütle üzerinden basit tesadüfü örnekleme yolu ile seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul 

eden 194 hastane çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Hastane çalışanları hekim, hemşire, idari personel ve 

diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında kamu sağlık kuruluşları 

bulunmaktadır.  

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Hastane çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesinde Meyer ve Allen (1991) 

tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Bay-sal ve Paksoy (1999) tarafından yapılan Örgütsel 

Bağlılık Ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek; duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık 

olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır. Hastane çalışanlarının yalın yönetime yönelik algı 

düzeylerinin belirlenmesinde Par Ahlström’ün “Sequences in the Implementation of Lean Production”; 

Matt Vidalın “Lean Production, Worker Empowerment, and Job Satisfaction: a Qualitive Analysis and 

Critique” baslıklı makalelerinden; James P.Womack ve Daniel T.Jones’un “Yalın Düsünce” baslıklı 

kitabından yararlanılmıştır.   Veri toplama aracı olarak da anket tekniği kullanılmıştır. Anketlerin tümü 

elektronik posta yolu ile gönderilmiş ve sonra geri alınmıştır. Ölçek, 5’li Likert sıkalasına göre 

tasarlanmıştır. İfadelerin puanlaması; 1:kesinlikle katılmıyorum, 2: katılmıyorum, 3: kararsızım, 4: 

katılıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum şeklinde yapılmıştır.  

Anket formunda ilk 7 soru araştırmacılar tarafından hazırlanan sağlık çalışanlarının kişisel 

özelliklerini belirlemek amacıyla, 6 soru duygusal bağlılığı, 6 soru devam bağlılığını, diğer 6 soru da 

normatif bağlılığı ölçmek amacıyla örğütsel bağlılık ölçeği olarak oluşturulmuş ve sorulmuştur. 

Duygusal bağlılık ile ilgili sorular daha çok çalışanların, kendilerini kuruma ait hissetme, iş 

arkadaşlarıyla ve amirleri ile geçinme, hastanede çalışmaktan gurur duyma gibi ifadelerle ilgilidir. 

Devam bağlılığına ilişkin sorular ise, daha çok çalışanların kendilerini bulundukları kurumda çalışmaya 

devam etme zorunluluklarını ölçmeye yöneliktir. Normatif bağlılık ile ilgili sorular çalışanların 

hastaneye olan sadakatleri, değerleri, bu kurumda çalışmaktan memnun olma durumları gibi soruları 

içermektedir. 
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Yalın hizmet yönetimine yönelik ölçek de ise kurumda uygulanan İş güvencesi, Adalet, 

Ödüllendirme, İletişim, Katılım, Hiyarerşi ve Yetki Devri, Yalınlık süreçlerini içeren  toplam 24 soru 

sorulmuştur.  

 

2.4. Verilerin Analizi: 

Veriler bilgisayarda SPSS for Windows 16.0 Sürümü kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel 

metotların yanı sıra demografik karşılaştırmalarda Mann-Whitney, bağımsız T testi skorları ve 

Regresyon Analizi ve ANOVA testi de istatistiksel olarak kullanılmıştır. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir.  

Meyer ve Allen (1984, 1997) tarafından geliştirilen ölçeğin güvenilirliğini tespit etmek için 

araştırma verileri, bağlılık boyutlarına ve çalışanların bağlı oldukları birimlere göre analiz edilmiştir.  

Tablo:1 Örgütsel Bağlılık Ölçeği Cronbach Alfa Değerleri 

Değişkenler  İfade Sayısı Cronbach Alfa Kat sayısı 

Duygusal Bağlılık 6 0,92 

Devam Bağlılığı 6 0,79 

Devam Bağlılığı 6 0,83 

Ölçeğin Geneli 18 0,86 

 

Tablo:2 Yalın Yönetim Ölçeği Cronbach Alfa Değerleri 

Değişkenler  İfade Sayısı Cronbach Alfa Kat sayısı 

İş güvencesi ve Değer 3 0,78 

Adalet ve Ödüllendirme 3 0,72 

Eğitim ve Katılım 5 0,88 

Hiyarerşi ve Yetki Devri 4 0,79 

Yalınlık  5 0,91 

İletişim 4 0,75 

Ölçeğin Geneli  0.83 

 

Yalın Hizmet Yönetimine ilişkin sorular için faktör analizi yapılmış ve ,73 ile ,81  ve Örgütsel 

Bağlılık sorularının faktör analizi ise ,68 ile ,84 olarak bulunmuştur. 

 

2.5.Araştırmanın Sınırlılıkları  

Araştırmanın sınırları zaman ve maddi olanakların kısıtlı olması nedeniyle araştırma sadece 

İstanbul ilinde uygulanabilmiştir. Bazı sağlık çalışanları ise özel bilgilerini vermek istememelerinden 

dolayı araştırmaya katılmayı reddetmeleri, araştırmaların kısıtlarını oluşturmaktadır. 
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2.6. Hipotezler 

H1: Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Örgütsel Bağlılık düzeyi ile yalın yönetim  

arasında fark vardır. 

H2 : Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Örgütsel Bağlılık düzeyleri ile eğitim 

durumu ve toplam hizmet süreleri arasında fark vardır. 

H3: Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Yalın Yönetime Yönelik Algı düzeyileri ile 

yaş, eğitim durumu ve toplam hizmet süreleri arasında fark vardır. 

 

3.Bulgular 

Araştırmaya toplam 194 kişi katılmıştır. Örneklem profilinin yüzdesel dağılımı; 

 

Tablo 3: Çalışanların Cinsiyeti 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Erkek 42 21,2 

Kadın 152 78,8 

Toplam 194 100 

 

Tablodan görüldüğü gibi çalışanların %78,8 gibi büyük bir çoğunluğu bayanlardan 

oluşmaktadır. Bayan çalışanlarının çoğunlukta olması hastanelerin bir özelliği olarak ifade 

edilmektedir. 

 

Tablo 4: Çalışanların Yaşı 

Yaş Sayı Yüzde 

25 ve altı 31 16,1 

26-30 84 43,5 
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31-35 40 20,7 

36-40 10 5,2 

40 ve üstü 29 14,5 

Toplam 194 100 

 

Tablodan görüldüğü gibi çalışanların yaklaşık yarısı “26-30” yaş grubunda, %43,5 ve , %20,7 si“31–35” 

yaş grubundadır. Bu dağılımdan anlaşılacağı gibi araştırma kapsamındaki çalışanların çoğunluğunu genç 

yaş grubundakiler oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

Tablo 5: Çalışanların Eğitim Düzeyi 

Eğitim Düzeyi Sayı Yüzde 

Lise 32 16,6 

Yüksek Okul 72 37,3 

Fakülte 37 19,2 

Yüksek Lisans 53 26,9 

Toplam 194 100 
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Tablodan görüldüğü gibi çalışanların %37,3’si yüksekokul ve% 26,9’si yükseklisans   

mezunudur. Bu dağılıma göre araştırma kapsamındaki çalışanların eğitim düzeylerinin yüksek olduğu 

söylenebilir. 

 

Tablo 6: Çalışanların Görevleri 

Görev Sayı Yüzde 

Doktor  4 2,1 

Hemşire 128 66,3 

Sağlık Teknisyeni 22 11,3 

Diğerleri  40 20,2 

Toplam 194 100 

 

Tablodan görüleceği gibi anketi cevaplayanların büyük bir çoğunluğunu “hemşireler ” 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 7: Çalışanların Kurumlarındaki Hizmet Süreleri 

Hizmet Süresi Sayı Yüzde 

0–5 58 30,2 

6–10 63 32,8 

11–15 25 13 

16–20 32 16,7 

20 ve üstü 16 7,3 

Toplam 194 100 
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Tablodan görüleceği gibi anketi cevaplayanların %32,8gibi çok büyük bir çoğunluğu 

kurumlarında 0–5 yıl arasında bir tecrübeye sahiptirler. Kurumlarında 20 yıl ve üzeri çalışan personel 

oranı %7,13b gibi çok düşük bir seviyededir. 

 

 

Tablo 8: Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Örgütsel Bağlılık ve Yalın Hizmet düzeyine 

Yönelik Olumlu Cevap Yüzdeleri 

 

 Mean Std. Deviation N 

Yalın Hizmet 60,6166 14,51465 194 

Örgütsel Bağlılık 51,6580 8,94527 194 
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Tablo 9. Regresyon Analizi Gruplar 

 

Regressio

n Model 

Bağımsız Değişken Bağımlı 

Değişken 

Standardi

zed β 

Si

g. 

Adjuste

d  R2 

t F 

Val

ue 

Model 

Sig. 

1A 

Duygusal Bağlılık 

Yalınlık 

,590** 
,00

0 

,442 

3.18

3 

44,8

68 
,000 

Devam Bağlılığı 
,187* 

,01

4 

3.23

4 

Normatif Bağlılık 
,299*** 

,256** 

 

,00

0 

,00

2 

1.44

7 

1.21

3 

 

1B 

Duygusal Bağlılık 

İletişim 

,412** 
,00

0 

,389 

2.34

1 

41,8

68 
,000 

Devam Bağlılığı 
,136* 

,00

1 

3.33

0 

Normatif Bağlılığı 

,273** 

, 192** 

,00

4 

,01

5 

2.93

2 

2.12

0 

 

1C 

Duygusal Bağlılık 

Hiyarerşi ve 

Yetki Devri 

,281 

,123 

,50

3 

,14

9 
,298 

1.21

3 

,765 24,2

61 
,000 

Devam Bağlılığı 

Normatif Bağlılık 
,104 

,06

8 

2.54

3 

1D 

Duygusal Bağlılık 

Eğitim ve 

Katılım 

,224** 

,216** 

,00

1 

,00

0 
,326 

1.51

7 

1.06

7 
32,3

74 
,000 

Devam Bağlılık 

Normatif Bağlılık 
, 276** 

,01

7 

3.03

4 

1E Duygusal Bağlılık 

İş 

güvencesi 

ve Değer 

,399** 

, 156* 

,086 

295** 

 

,00

4 

,01

5 

,12

3 

,00

3 

 

,406 

1.32

3 

1.26

7 

.342 

3.45

8 

36,1

11 
,000 

Devam Bağlılık 

Normatif Bağlılık 

1F Duygusal Bağlılık 

Adalet ve 

Ödüllendir

me 

,554** 

,014 

,085 

 

,00

0 

,80

6 

,24

3 

,385 

 

3.31

7 

245 

1.11

2 

29,5

43 
,000 

Devam Bağlılık 

Normatif Bağlılık 
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H1: Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Örgütsel Bağlılık düzeyi ile  yalın yönetim  

arasında fark vardır. 

Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Örgütsel Bağlılık boyutları   ile yalın hizmet 

yönetiminin Yalınlık (B=,590 ve P=000), Adalet ve Ödüllendirme (B=,554 veP=000), İletişim (B=,412 

ve P=000), İş Güvencesi ve Değer (B=,399 ve P=004), boyutları arasında pozitif bir ilişki vardır.T 

değerinden bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. 

H2 : Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Örgütsel Bağlılık düzeyileri ile eğitim 

durumu ve toplam hizmet süreleri arasında fark vardır hipotezi kabul edilmiştir. 

Sağlık çalışanlarının duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeylerinin çalışma sürelerine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin yapılan Anavo testi sonuçları göre ise duygusal bağlılık ve devam 

bağlılığında anlamlı düzeyde fark olduğu saptanırken (p<0.05), normatif bağlılık düzeyinde ise bir fark 

olmadığı görülmektedir (p>0,05). Bu faklılığın yapılan Post Hoc Testine göre, 1 yıldan az hemşire 

olarak görev yapan çalışanların 1-20 yıl arası diğer gruplara göre duygusal bağlılıkları daha yüksek 

bulunmuştur. Bu durum da idealist olarak göreve başlayan sağlık çalışanlarının yıllar ilerledikçe 

istediklerini bulamamalarından kaynaklanabilmektedir. Yalnız 20 yıldan fazla çalışanların bazı 

durumları kabullendikleri de ayrı bir sonuç olarak görülmektedir. Devam bağlılık düzeyindeki 

farklılığa bakıldığında ise, görev süreleri arttıkça devam bağlılık düzeylerinin de bir önceki gruba göre 

arttığı görülmektedir. Sağlık çalışanlarının  duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeylerinin eğitim 

durumlarına göre karşılaştırılmasına ilişkin yapılan Anavo testi sonuçları incelendiğinde hiçbirisinin 

eğitim durumları 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). 

H3: Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Yalın Yönetime Yönelik Algı düzeyileri ile 

yaş,eğitim durumu ve toplam hizmet süreleri arasında fark vardır hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Sağlık çalışanlarının  yalın yönetime yönelik algı düzeyleri ile eğitim durumları ve hizmet süreleri 

arasında  anlamlı düzeyde fark olduğu saptanmıştır (p<0.05).  

 

4. Tartışma ve Sonuç  

Sağlık hizmetlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini, müşterinin istediği 

kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmaktır. Son yıllarda Sağlık da 

Dönüşüm uygulamaları hastanelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve insan kaynaklarını etkin bir şekilde 

değerlendirebilmesi için verimliliği arttırıcı model olarak yalın hizmet yönetim stratejisini 

benimsemelerini zorunlu hale getirmiştir. Yalın yönetim uygulamaları pek çok faktör ile etkileşim 

içindedir.  Bu faktörlerden birisi de örgütsel bağlılıktır. Örgütsel bağlılık ve yalın hizmet yönetimini 

ilişkisinin en fazla etkili olduğu hizmet grubunun sağlık sektörü olduğu düşünülerek planlanmış bu 

çalışma ile Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Personelinin Örgütsel Bağlılığa ilişkin faktörlerle Yalın 

Hizmet ilişkin faktörler arasında doğrusal yönde çeşitli düzeylerde ilişki bulunmuştur. Araştırma 

kapsamındaki hastanelerde yalın hizmet yönetim faktörleri (% 60) ile  Örgütsel Bağlılık düzeyinin(% 

51) orta düzeylerde olduğu  

saptanmıştır.Çalışanların %78,8 gibi büyük bir çoğunluğu bayanlardan oluşmaktadır. Bayan 

çalışanlarının çoğunlukta olması hastanelerin bir özelliği olarak ifade edilmektedir. 

Araştırma kapsamındaki çalışanların çoğunluğunu genç yaş grubundakiler (26-30yaş) 

(%43,5)oluşturmaktadır. Çalışanların eğitim düzeylerinin %37,3 yüksek okul mezunu ve meslek grubu 

olarakda büyük bir çoğunluğunu (%66,3) “hemşireler ” oluşturmaktadır. Çalışanların büyük 

çoğunluğunu(%30,2)  kurumlarında 0-5 yıllık bir tecrübeye sahip oldukları belirlenmiştir. Sağlık 

çalışanlarının duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeylerinin çalışma sürelerine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin yapılan Anavo testi sonuçları göre ise duygusal bağlılık ve devam 

bağlılığında anlamlı düzeyde fark olduğu saptanırken (p<0.05), normatif bağlılık düzeyinde ise bir fark 
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olmadığı görülmektedir (p>0,05). Sağlık çalışanlarının duygusal, devam ve normatif bağlılık 

düzeylerinin eğitim durumlarına göre karşılaştırılmasına ilişkin yapılan Anavo testi sonuçları 

incelendiğinde hiçbirisinin eğitim durumları 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Sağlık çalışanlarının yalın yönetime yönelik algı düzeyleri ile eğitim durumları ve hizmet süreleri 

arasında anlamlı düzeyde fark olduğu saptanmıştır(p<0.05).  

Çalışmamamızın sonuçlarına göre örgütsel bağlılığın yalın hizmet yönetimine olumlu etkileri 

vardır. Bu konuyla ilgili yapılmış diğer çalışmalarda bunu desteklemektedir. Knowledgebank yaptığı 

bir çalışmada hastaneler için en uygun yönetim modellerinden birisi olarak görülen yalın yönetim 

Norveç, İsveç, Danimarka, Amerika, İngiltere, Avustralya ve Almanya’da uygulandığı ve yalın 

yönetimin faydalarının genellikle uzun dönemde elde edilmesine rağmen kısa dönemde de olumlu 

etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda bir organizasyonun yalın dönüşümü kolay, çabuk ve 

ucuz olarak algılanmamalıdır  (Knowledgebank, 2007,Ipbüken Y., Filiz A. ,2007).  

Bu nedenle sağlık yöneticilerinin sağlık çalışanları arasında örgütsel bağlılığı destekleyecek 

yöntemleri uygulamaları, çalışanları örgütsel bağlılığı destekleyecek faaliyetlere teşvik etmelidir. 

Yöneticilerin çalışanların rahat ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlayacak koşulları 

oluşturmalıdırBu bağlamda insan kaynağının, örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirilebilmesi için 

örgüt çalışanlarının örgütlerine olan bağlılıklarını arttırmaya ve eşit kılmaya dönük faaliyetlere büyük 

önem vermeleri gerekmektedir. Burada yöneticilere de büyük görev-ler düşmektedir. Çalışanların 

bireysel yetekneklerini, bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için çalıştıkları kurum içinde meydana 

gelebilecek olumsuzlukların giderilmesine yönelik politikalara değil, sosyal sorumluluk kapsamında 

çalışanların kişisel problemlerini kolaylaştırıcı faaliyetlerde de bulunulması gerekmektedir. Çünkü bu 

tür uygulamalar çalışanların kurumlarına karşı geliştirecekleri tutumlar da olumlu roller olarak 

yansıyacaktır. Bu da çalışanın motivasyonun artması, işlerini sadece ekonomik bir faaliyet olarak 

görmemesi, severek isteyerek tükenmeden icra etmesi ve dolayısıyla bütün bunların sonucu olarak da 

hasta bakım kalitesinin,  hasta teşhis, tedavi değer akış tasarımını yöneterek, yalın sağlık sistemleri 

artmasını sağlayacaktır. 

Hastanelerde yalın yönetime dönüşümü gerçekleştirmek için atılması gereken adımlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Ortak kültür ve vizyon oluşturmak, 

 Hasta teşhis, tedavi değer akış tasarımını yönetmek, 

 Yalın sağlık sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

Planlama, iletişim ve problem çözme için ortak bir lisan ve metot oluşturmak. 
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SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME: 

HASTANE ÖRNEĞİ 
 

Aslı KAYA
*
 

ÖZET 

Sağlık idaresi ve hastane yönetimine ait birçok araştırmalar yapılmakta olup, en iyi, ucuz ve 

kaliteli olarak sağlık hizmetinin nasıl olacağı halen daha günümüzde araştırılmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda hastanenin birçok birimine ait maliyet ve israf konusu gündeme gelmektedir. Emek yoğun 

hizmet olarak verilen sağlık hizmetinin emeğe dayalı olması ve hizmetin standartlaştırılması zor olmakla 

beraber göz ardı ettiğimiz atıl kapasitenin maliyetinin de israf kalemi olarak karşımıza çıkacağıdır. Sürece 

Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (SDFTM)’nin, Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin bir adım önünde 

başlayarak hem oluşan maliyetleri hem de atıl kapasitenin yaratacağı maliyetin hesaplanmasında, hızlı 

kaynak tüketiminin olmasına rağmen, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu 

araştırma üniversite hastanesinin dahili yoğun bakım ünitesinde hekim faaliyetleri, hemşirelik faaliyetleri 

ve sekreterlik faaliyetlerini içine alarak sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine bir model 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: faaliyet tabanlı maliyetleme, sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme, çağdaş 

yönetim teknikleri, hastanelerde maliyet muhasebesi 

ABSTRACT 

Health Administration and is made of many researches belonging to the management of the 

hospital, as the best, cheap and quality will be still more how the health service today.Studies in many of 

the hospital unit cost and waste.Labour-intensive services should be based on the labor and health service 

given to standardizing the service difficult, but also the cost of wasted idle capacity, which we ignored as 

the pen çıkacağıdır.Unless based on activity-based costing (SDFTM), activity-based costing in the 

beginning and a step ahead of the idle capacity costs and the implications of the calculation of the cost of, 

although the resource consumption of fast, a system for efficient use of resources. These research 

activities of internal intensive care unit of the University Hospital physician, nursing, and secretarial 

activities based on activity-based costing system as long as their activities taking into a model. 

 

Keywords: activity based costing, time-based activity based costing, contemporary management 

techniques 
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Günümüzde sağlık işletmeler, rekabetçi edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için, 

maliyetlerin daha iyi ölçülmesi ve yönetilmesi konusunda büyük çaba içerisine girmişlerdir. 

Ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, üretim teknolojilerindeki değişimle 

birlikte yeni maliyet hesap sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Geleneksel maliyetleme 

tekniklerinin yeni üretim sistemlerine uyum sağlayamadığı ve anlaşılmıştır. İşte bu sebeple 

işletmelerin, gelecekle ile ilgili stratejik kararların alınmasında anlamlı finansal bilgilere ihtiyaç 

duymaktadır. İşletmeler de pazar paylarını muhafaza etmek, pazar paylarını artırmak ya da 

maliyetlerini kontrol etmek amacıyla yeni maliyet muhasebesi teknikleri konusunda arayış 

içerisine girmişlerdir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ile birlikte sürece dayalı maliyetleme 

ve harekete dayalı maliyetleme sistemleri basamakları oluşturulmuş, işletmelerin ihtiyaçlarına 

cevap vermek ve işletme içerisindeki farklı maliyet unsurlarını değerlendirebilmek üzere 

geliştirilmiştir. 

Sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi (SDFTM) geleneksel faaliyet tabanlı 

maliyet sistemini süreç odaklı işleyen bir sistemdir. SDFTM, faaliyetlerin yerine getirilmesi için 

gerekli zaman ile mevcut kaynaklarla sağlanan gerçek zaman arasındaki farkın anlaşılması gibi 

faydalar sağlamaktadır. Geleneksel FTM’nin süreç odaklı kısmı olan SDFTM sistemleri 

arasındaki farkların ortaya konulmasıdır. Faaliyetlerde harcanan sürelere göre hesaplama yapan 

SDFTM sisteminin geleneksel FTM’ye göre farklılıklar doğurduğu ve alınacak stratejik kararlarda 

süreç odaklı olarak da maliyetleme sisteminin değerlendirilmesinde sürecin de maliyet üzerindeki 

etkisi söz konusudur. 

Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (SDFTM)  hem oluşan maliyetleri hem de atıl 

kapasitenin yaratacağı maliyetin hesaplanmasında hızlı olması ve kaynakların verimli 

kullanılmasını sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem şeffaf bilgi 

sağlamakla beraber göz ardı edilen atıl kapasite maliyetinin de hesaplanarak katma değer 

yaratmasına yönelik bir sistemdir. Ayrıca bu yaklaşımın en önemli özelliği kapasitenin dinamik 

şekilde hesaplanıp, faaliyet maliyetlerine yansıtılabilmesi ve atıl kapasite maliyetinin açıkça rapor 

edilmesidir. 

Sürece Dayalı FTM uygulanması ve güncellenmesi kolay, zamana dayalı, işletme 

yöneticilerinin ihtiyacı olan maliyet bilgilerini daha hızlı ve daha ucuza sunan bir yaklaşımdır.  

Yöntem sadece faaliyetler için gerekli kaynak maliyeti ile bu faaliyetlerin yerine 

getirilmesi için ihtiyaç duyulan kullanım süresi gibi iki veriye gereksinim duymaktadır. SDFTM, 

faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli zaman ile mevcut kaynaklarla sağlanan gerçek zaman 

arasındaki farkın anlaşılması gibi faydalar sağlamaktadır. Bununla beraber yeni sistem, 

faaliyetlere ait maliyetlerin etkin bir şekilde belirlenmesine olanak sağlamaktadır ve kolaylıkla 

güncellenebilmekte ve sürdürülebilmektedir. 

 

1.1. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi 

1980’lerin ortasında ortaya çıkmış FTM yöntemi yöneticilere, müşterileri, ürünleri, 

işlemleri ve hizmetlerinin maliyeti ve karlılığı hakkında doğru bilgi sağlayan teknik bir yöntemdir 

(Kaplan ve Argyris, 1994:83). Ayrıca bu yöntem, genel üretim giderlerini; mamuller, süreçler, 

hizmetler ya da müşteriler gibi maliyet özneleri ile direkt olarak ilişkilendirerek yöneticilerin, 

mamul karışımlarına ve rekabet stratejilerine ilişkin doğru kararlar vermelerini sağlamak için 
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kullanılmaktadır (Cooper, 1988:46). FTM yöntemi faaliyetler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu 

yöntemde bir ürünün ya da hizmetin maliyeti, hammaddenin maliyeti ile mamul ya da hizmeti 

üretmek için gerekli olan tüm faaliyetlerin maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır 

(Büyükşalvarcı, 2006:160). 

FTM yöntemi işletmelere gerek müşteri karlılıklarıyla ilgili gerekse işletme kazançlarıyla 

ilgili çeşitli fırsatlar sunmasına rağmen birçok işletme tarafından uygulanmamaktadır. Bunun 

sebepleri, (1) Süreçteki görüşmelerin ve araştırmaların zaman alıcı ve maliyetli olması, (2) Bu 

yöntem için bilginin subjektif ve geçerliliğin zor olması, (3) Bilginin depolanması, işleme tabi 

tutulması ve raporlanmasının pahalı olması, (4) Güncellenmesinin kolay olmaması ve (5) 

Kullanılmamış kapasite ihmal edildiğinde modelin teorik olarak da hatalı olması şeklinde 

sıralanmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007:8). 

1990’lı yıllarda, FTM uygulamaları iş ve yönetim çevrelerinde kullanılan bu yöntem 

rekabet koşullarına yetersiz kalmış ve içinde bulunduğu dönemde çok büyük faydalar sağlamıştır. 

Şirketler, FTM uygulamaları ile karlılığı arttırıcı birçok fırsat ile birlikte maliyetleri daha etkin 

yönetebilmenin yollarını keşfetmişlerdir. Ancak temel faaliyetlerin hesaplanmasının, modelin 

geliştirilmesinin ve kontrol edilmesinin maliyetli ve fazla zaman alan bir uygulama olması yeni bir 

yöntem ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Böylece, Robert Kaplan ve Acorn Systems ekibi tarafından 

geleneksel FTM yaklaşımının iyileştirilmiş bir modeli olan Sürece Dayalı FTM isminde yeni bir 

yöntem geliştirmişlerdir (Kaplan ve Anderson, 2004:131-138). 

 

1.2. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemine Yöneltilen Eleştiriler 

FTM Sistemi 1980’li yıllarda geliştirilen ve işletme kaynaklarını faaliyetlerin,  

faaliyetlerin ise ürün ve hizmetlerin tükettiğini varsayan bir yaklaşımdır. Maliyet sistemleri, genel 

üretim giderlerini gider yerlerinde toplayıp daha sonra çeşitli maliyet taşıyıcıları vasıtasıyla ürün, 

hizmet vb. nesnelere yüklerken, FTM Sistemi, genel üretim giderlerini maliyet nesnesine uygun 

faaliyet ölçütleri ile yüklemektedir. 

FTM Sistemi gerek işletme kazançlarıyla ilgili gerekse müşteri karlılıklarıyla ilgili 

işletmelere çeşitli fırsatları sunan süreç odaklı sistemin özellikle güncellenmesi ve 

uygulanmasında yaşanan zorlukların sistemin dezavantajı olarak düşünülmektedir. Bu sebeple 

1980’lı yılların başında geliştirilen FTM Sisteminin son 15 yılda ekonomide ve iş çevrelerinde 

yaşanan gelişmelere paralel olarak Sürece Dayalı FTM Sistemi olarak yenilendiği belirtilmektedir. 

(Gremco ve Gremco, 2007:7; Kaplan ve Anderson, 2004:131-138; Max, 2005:2). Maliyetlerin ve 

karlılıkların sürekli ve dinamik bir şekilde ölçülebileceğini savunan yeni sistemin etkin bir 

yönetim sistemi olduğu ve FTM Sistemine yöneltilen eleştiriler içerisinde yer alan çeşitli 

olumsuzlukları ortadan kaldıracağı savunulmaktadır. Özellikle maliyetler belirlenirken ortaya 

çıkan bu sorunlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

 

 

Tablo 1: Maliyetler Belirlenirken Ortaya Çıkan Sorunların Kaynakları 
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Hata türleri Açıklama 

Ölçüm Faaliyetlere ait 

maliyet veya 

maliyet objesinin 

kaynakları 

kullanımına ilişkin 

hesaplamalarda 

meydana gelen 

hatalar 

Belirtim(Betimleme-

iş tanımları ve 

nitelikleri) 

Maliyet 

taşıyıcılarının 

unutulması, yanlış 

kullanılması ve 

faaliyetle doğru 

ilişkilendirilmemesi 

Kümeleme/Belirtim Maliyetlerin benzer 

olmaması ve farklı 

şekilde 

kullanılmasından 

kaynaklanan 

problemler 

Sınırlı Kaynakların 

Dağıtımı 

Üretken / verimli 

kapasitenin 

kullanılmaması 

sonucu ortaya çıkan 

problemler 

Kaynak: Gremco ve Gremco, 2007: s.4’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Tabloda gösterilen sorunlara teşkil eden kaynakların dışında bazı eleştiriler mevcuttur. 

Bahsedilen bu eleştiriler şu şekilde sıralanmaktadır: (Yükçü,1999:918, Tanış, 2005:45-46, Cooper 

ve Kaplan, 1988: 101-102, Sievanen ve Tornberg, 2002:1, McWatters ve diğerleri, 2001:85)  

 FTM Sisteminde maliyetler işletme genelinde maliyet havuzlarında toplandığı 

için belirli faaliyetlere ait doğru maliyet bilgileri elde edilmemektedir. 

 Belirlenen faaliyetlere ait bilgilerin toplanması maliyetli olmaktadır. 

 FTM Sisteminin uygulanması ve çalışanların eğitilmesi güç olabilmektedir. 

 FTM Sisteminde tarihi maliyetlerin kullanılmasının etki ve eksiklikleri sistemi 

olumsuz etkilemektedir. 

 Maliyet taşıyıcısı seçiminde yaşanan zorluk sistemin doğru sonuçlar vermesini 

etkilemektedir.  
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 Yeni bir yöntem olduğu için işletme karlılığını arttırıcı yönde yeterli tecrübe 

bulunmamaktadır. 

 Sistemin güncellenmesi kolay değildir. 

 FTM Sistemi kapasite maliyetini bütçelenmiş hacmi dikkate alarak dağıttığı için 

atıl kapasite maliyetlerini ürün veya hizmete yüklemektedir. Sıralanan bu 

problemler bazı kaynaklarda Geleneksel FTM Sisteminin karmaşık bir sistem 

olması, kurulumunun uzun olması,  güncellenmesinde yaşanan zorluklar ve 

ölçümlerden kaynaklanan hatalar başlığında ele alınmaktadır.  

 

1.2.1.Karmaşık Bir Sistem Olması 

FTM Sistemi maliyetlerin belirlenmesi ve toplanmasında oluşabilecek çeşitli problemleri 

ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. FTM Sistemi uygulanırken özellikle 

faaliyet ve maliyet taşıyıcı sayısının arttığı durumlarda daha hassas ve daha dikkatli olunması 

gerektiği belirtilmektedir. (Gremco ve Gremco, 2007:4). Çünkü ürün ve hizmetlerin kaynakları ne 

oranda tükettiğinin doğru olarak hesaplanabilmesi faaliyetlerin, faaliyetlere ait maliyetlerin doğru 

olarak belirlenmesi ve ilgili taşıyıcılar yardımıyla ürün veya hizmetlere aktarılması ile mümkün 

olabilmektedir (Öker, 2003:33). Öte yandan faaliyetlerin karmaşıklığı ile beraber müşteri 

ihtiyaçlarının da çeşitlenmesi FTM Sistemini kullanan bir işletmede faaliyet sayıları ile birlikte her 

müşteriye ait maliyet taşıyıcıların ortaya çıkmasına sebep olmakta zaten karmaşık olan sistem 

daha karmaşık bir hal almaktadır (Gremco ve Gremco, 2007:4).  

 

1.2.2.Ölçümlerden Kaynaklanan Hatalar 

Geleneksel FTM Sistemine yöneltilen eleştirilerden bir tanesi de ölçümlerden 

kaynaklanan hatalar olarak belirtilmektedir (Datar ve Gupta, 1994:569). İşletmelerin ihtiyaç 

duydukları bilgileri edinimlerinin oldukça zor olduğu dolayısıyla çeşitli hataların meydana çıktığı 

açıklanmaktadır. Çünkü karmaşık yapıda bulunan faaliyetlere ait birim maliyetlerin hesaplanması 

uygun tekniklerle belirlenmediği sürece, ölçümlerde hataların olacağından bahsedilmektedir 

(Gremco ve Gremco, 2007:5). Aynı zamanda personel ile yapılan görüşmeler neticesinde elde 

edilen bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin yeterli olmamasının çeşitli hesaplamalarda yanlış 

sonuçlara sebep olacağı, yöneticilerin performans ve karlılıkla ilgili alacakları çeşitli kararları 

olumsuz etkileyeceği belirtilmektedir (Kaplan ve Anderson, 2004:135).  

1.2.3.Kurulumunun Uzun Olması 

Geleneksel FTM Sistemine yöneltilen eleştiriler faaliyetlerin karmaşıklaştığı durumlarda 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumla ilgili yapılan eleştirilerden bir tanesi de karmaşık faaliyetlere 

sahip işletmelerde kullanılacak FTM Sisteminin kurulumunun da uzun sürecek olması olarak 

açıklanmaktadır. Çünkü FTM Sisteminin kurulumu aşamasında gerekli olan personel 

görüşmelerinin faaliyet sayısı arttıkça ve faaliyetler karmaşıklaştıkça daha sıklıkla yapılması 

gerekeceği belirtilmektedir (Gremco ve Gremco, 2007:6).  

 

           1.2.4.Güncellemede Yaşanan Zorluklar 

FTM Sisteminin kurulumu esnasında ihtiyaç duyulan işletme faaliyetlerinin kullanılması 

sonucu maliyetlerde ortaya çıkacak farkın belirlenmesi, ilgili konularda çeşitli maliyet 
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tahminlerinin yapılması ve maksimum faydayı sağlayacak şekilde işletme kaynaklarının 

kullanılması gerekmektedir. Ancak birbirinden farklı özelliklere sahip ürün ve müşteriler için talep 

edilen faaliyetlerde zamanla değişiklik göstermektedir. Bu sebeple çeşitli güncelleştirmelerin 

yapılması işletmeler açısından bir zorunluluk haline gelmektedir (Gremco ve Gremco, 2007:6).  

Ancak bir sistemin güncellenmesi oldukça maliyetli bir iş olmaktadır. Çünkü güncellemenin 

yapılacağı her seferde yeni görüşmelerin yapılması, yeni verilerin toplanması ve maliyetlerle ilgili 

yeni tahminlerin yapılması gerekecektir (Kaplan ve Anderson, 2004:1). Bu durum FTM Sistemi 

içinde geçerli olduğundan güncellemede yaşanan bu tür zorluklar FTM Sistemine yöneltilen diğer 

bir eleştiri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.3. Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi 

Geleneksel maliyet sistemlerinin yetersizliği sonucu geçerli maliyet bilgilerinin elde 

edilememesi işletme yöneticilerini alacakları kararlarda sıkıntıya sokmuş ve yeni bir maliyet 

sistemine gereksinim duyulmuştur. Bu sebeple genel üretim gideri olarak ortaya çıkan maliyetleri 

işletmede belirlenen faaliyetlere bağlı olarak çeşitli maliyet taşıyıcıları vasıtasıyla dağıtan bir 

maliyet sistemi olarak faaliyet tabanlı maliyet sistemi geliştirilmiştir. FTM Sistemi kullanıcısı olan 

işletmelere faaliyetlerin daha doğru analiz edilmesi, elde edilen geçerli maliyet bilgilerinin 

bütçelerde kullanılması, ürün ve müşteri karlılıklarının hesaplanması gibi çeşitli konularda 

yardımcı olmuştur. Ancak son yıllarda birçok yöneticinin FTM Sistemini uygulama maliyetlerinin 

yüksek olması ve çalışanlarının tedirginliğinden dolayı kullanmaktan vazgeçtiği belirtilmektedir  

(Kaplan ve Anderson, 2004:136). Çünkü FTM Sisteminin güncellenmesi faaliyetlerin yeniden 

analiz edilmesini, çalışanlarla yapılan görüşmeler sonrasında yeni faaliyetler için ne kadar süre 

harcadıklarının tekrar belirlenmesini zorunlu kılmakta bu durum ise gerek maliyet gerek zaman 

gerekse doğruluk açısından uygun olmayan sonuçlara sebep olmaktadır  (Bruggeman ve Moreels, 

2003:1). 

Sürece Dayalı FTM Sistemi bu tür problemleri ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş bir 

sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple çalışmanın bu bölümünü Sürece Dayalı FTM Sistemi 

oluşturmaktadır. 

Sürece Dayalı FTM Sistemi, Geleneksel FTM Sistemine oranla daha kolay bir şekilde 

daha ucuza daha hızlı kurulan ve geliştirilen aynı zamanda daha basit ve esnek bir sistem olarak 

açıklanmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2004:137; Cleland, 2004:29). 

İşletme yöneticileri bu sistem sayesinde kapasite ile ilgili daha doğru kararlar alabilmekte 

aynı zamanda ortaya çıkan kullanılmayan kapasite miktarını hesaplayabilmektedirler. Böylece 

işletme de ortaya çıkan faaliyetlerin ve personelin verimliliği hakkında bilgi sahibi olan yöneticiler 

kaynak planlamasını daha doğru yapabilmektedirler. 

1.3.1. Sürece Dayalı FTM Sisteminin Genel Yapısı 

Sürece Dayalı FTM Sistemi de tıpkı Geleneksel FTM gibi işletme kaynaklarının 

faaliyetler tarafından, faaliyetlerin ise ilgili maliyet objesi tarafından kullanıldığı bir maliyet 

sistemi olarak açıklanmaktadır (Gremco ve Gremco, 2007:7). Bir başka kaynakta ise faaliyetlerin 

yerine getirilmesi için gereken süre ile kapasite birim süre maliyeti yardımıyla her bir işlem, ürün 

veya müşterinin kaynak talebinin tahmin edilmesine yardımcı geleneksel FTM’nin geliştirilmiş 

hali olarak tanımlanmaktadır. Bununla beraber SDFTM geleneksel FTM’ye göre özel kılan tek bir 

maliyet taşıyıcısının yani “zamanın” kullanılması olarak belirtilmektedir (Gremco ve Gremco, 

2007:2). 
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Geleneksel FTM Sisteminde ilk aşamada işletmede ortada çıkan çeşitli faaliyetleri yerine 

getiren personel ile yapılan görüşmeler neticesinde hangi personelin zamanının ne kadarını hangi 

faaliyet için harcadıkları belirlenmektedir. Daha sonra yapılan ise her faaliyet için belirlenen 

maliyet toplamının faaliyeti kullanım sayısına göre ürün, hizmet, müşteri veya kanallara 

dağıtılması olarak açıklanmaktadır (Max, 2005:3). Oysaki Sürece Dayalı sistem, işletmede ortaya 

çıkan endirekt giderleri her faaliyet için kullanılan aktif işgücü süresine bağlı olarak 

dağıtmaktadır. Dolayısıyla sunulan hizmet veya üretilen ürünler farklı süreçlerden geçtikleri ve 

farklı zamanlar harcadıkları için kaynakları da değişik boyutta tükettiği düşünülmektedir. Bu 

sebeple çalışanların, çalışma zamanlarına göre yapılan hesaplama ile ilgili maliyetler ürün ve 

hizmetlere dağıtılmaktadır. (Koşan, 2007:84) 

1.3.2. Sürece Dayalı FTM Sisteminin Geleneksel FTM Sisteminden Farklılığı 

Çeşitli yetersizliklerinden ötürü, geleneksel FTM Sisteminin yerine Sürece Dayalı FTM 

Sisteminin daha doğru maliyet hesaplamaları yapacağı ve yöneticilere alacakları çeşitli stratejik 

kararlarda daha doğru bilgiler sunacağından bahsedilmişti. SDFTM Sistemi gerçekten de 

hesaplamalar sonucu farklı rakamlara ulaşmakta mıdır? Eğer bir fark oluşuyorsa bu durum 

geleneksel FTM Sisteminin hangi kusurlarından ötürü ortaya çıkmaktadır? Yöneticiler açısından 

bu durumun önemi nedir? (Koşan, 2007:85) çeşitli soruların cevaplarının bulunması amacıyla ve 

Sürece Dayalı FTM Sisteminin farklılıklarının anlaşılması açısından çalışmanın bu kısmında 

konunun kuramsal bir örnekle açıklanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Sürece Dayalı FTM Sistemi ile şirket bünyesindeki veri tabanlarından her bir sipariş, 

süreç, tedarikçi, ürün ve müşteri ile ilgili spesifik özelliklerden yararlanılarak kapasitenin dinamik 

şekilde hesaplanıp, faaliyet maliyetlerine yansıtılabilmesine imkan tanımıştır.  

Sağlık hizmetlerinde Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde üç adet faaliyet yerine getiren bir 

hizmet departmanını analiz ettiğimizi varsayalım ve bu faaliyetleri; faaliyet 1 (hekim hizmetleri), 

faaliyet 2 (hemşirelik hizmetleri) ve faaliyet 3 (sekreterlik hizmetleri) olarak belirtelim. Birimin 

toplam harcamalarının yani personel, yönetim, iletişim, temizlik ve diğer sabit kaynaklarının 

maliyetlerinin ise 62.600 TL ‘dir. Üç faaliyet için fiili veya tahmin edilen aylık iş miktarının ise 

sırasıyla 21 yatak olduğunu ve bu yatakların 15 yatak aktif olarak kullanıldığı ve 6 yatağın boş 

olarak donanım yetersizliğinden atıl olarak bırakıldığıdır. 

FTM Sistemine göre dağıtılmasını istersek ihtiyacımız olan diğer bilgi personelin bu 

faaliyetlerde harcamış oldukları zaman yüzdelerinin belirlenmesi olacaktır. Diyelim ki çalışanlar 

zamanlarının hekimler %60’ını faaliyet 1 (hekim işleri) için, %30’unu faaliyet 2 (hemşirelik işleri) 

için ve geriye kalan %10’luk zamanlarını da faaliyet 3 (sekreterlik işleri) için harcadıklarını 

belirtmiş olduklarını söyleyebiliriz. Bu durumda FTM Sisteminin geleneksel yolla uygulanması 

sonucu aşağıdaki gibi bir tablo hazırlanması gerekir. 
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Tablo 2: FTM Sisteminin Geleneksel Yolla Uygulanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tablonun en sağ sütununda görüldüğü üzere her bir adet faaliyet 1; kaynak 

maliyetlerinden 0.76 TL, faaliyet 2; 17.33 TL ve faaliyet 3; 0.48 TL tüketmektedir. Dolayısıyla 

yöneticiler bu faaliyetleri yatak devir hızına göre bu maliyetleri yansıtabilmektedir. Maliyetler 

hesaplanırken; hemşire, doktor ve sekreterin maaş maliyetleri dikkate alınmıştır. Personellerin 

derce/kıdem, 657’li, taşeron ve sözleşmeli olarak dikkate alınmadan, 657’li memur maaş 

standardına göre işlemler yapılmıştır. Dahili yoğun bakım ünitesinde 14 hemşire vardiyalı olarak 

çalışmaktadır. Hekimler(asistanlar) iki ay olmak üzere gelir ve kalırlar. Dört bölümlerden göğüs 

hastalıkları, enfeksiyon, nöroloji ve dahiliye bölümleri asistanlarından oluşan aylık ekipler gelir. 

Prof ve doçent olmak üzere bölüm hocaları vizitlere katılırlar ve asistanlar ile günlük hasta 

değerlendirmeleri yapılır. Bu hocaları konsulte olarak düşünüldüğü için maliyet unsuru SUT’ta tek 

bir bölüm performansından yaralanılacağı için göz ardı edilmiştir. 

Sürece Dayalı FTM Sistemi için öncelikle yapılması gereken kullanılabilir kapasitenin 

belirlenmesidir. Çünkü çeşitli sebeplerden dolayı teorik kapasitenin tamamı kullanılamaz ve bu 

sebeple maliyet hesaplamalarında bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Oysaki 

geleneksel yöntemde personel zamanlarını yüzdesel olarak faaliyetlere dağıttıklarında toplam 

kapasitenin %100’ünün kullanıldığı varsayılmıştı. Bu noktada SDFTM sistemi FTM sistemine 

göre farklılık arz etmektedir. 

Kullanılabilir kapasite çeşitli kaynaklarda (Kaplan ve Anderson, 2004:133), teorik 

kapasitenin % 80 ila % 85’i olarak açıklanmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde kapasitenin yaklaşık 

%71 (15x100/21) olarak hesaplanmıştır. Örneğimizde hizmet faaliyetlerini yerine getiren 29 adet 

personelin günde 9 saat çalıştıklarını varsayarsak teorik olarak bir ay için toplam zaman; 30 gün x 

FAALİYET FAALİYET 

HARCANAN 

ZAMAN (%) 

HESAPLANAN 

MALİYET(YTL) 

FAALİYET 

MİKTARI(ADET) 

(yatak) 

MALİYET 

DAĞITIM 

ORANI(ADET/ 

YTL) 

Faaliyet 1 

(hekimlik 

işleri) 

%60 16.000 

(1.800+700+1.500) 

21 0.76 

Faaliyet 2 

(hemşirelik 

işleri) 

%30 36.400 

(21.000+8.400+7.000) 

21 17.33 

Faaliyet 3 

(sekreterlik 

işleri) 

%10 10.200 21 0.48 

TOPLAM %100 62.600   
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9 saat x 29 = 7.830 saat ve 7.830 saat x 60 = 469.800 dakika çalışmış olurlar. Bu yüzden 

kullanılabilir kapasite 469.800 x 0,71 (%71) = 333.558 dakika olarak hesaplanmaktadır. Kapasite 

arzının maliyeti maliyeti 62.600 TL olduğu için dakika başına kapasite arzının maliyeti yaklaşık 

olarak = 62.600 / 333.558 = 0.18 TL olarak hesaplanabilir. 

Kaynak sağlamanın birim süre başına maliyeti hesaplandıktan sonra her bir faaliyete ait 

birim sürelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra faaliyet miktarı ile birim sürenin 

çarpılması sonucu maliyet dağıtım oranı tespit edilmektedir. Örneğimizdeki üç faaliyet için gerekli 

birim sürelerin sırasıyla 30, 90 ve 60 dakika olduğunu düşünürsek faaliyet miktarına göre toplam 

gerekli süre ve maliyet bilgileri aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. En sağ sütunda bulunan toplam 

maliyet rakamına süre toplamı ile daha önce hesaplanan birim süre başına kapasite arzının 

maliyeti olan 0.18 TL’nin çarpılması sonucu ulaşılmıştır. 

 

Tablo 3: FTM Sisteminin Sürece Dayalı Olarak Uygulanması 

 

 

FAALİYET 

 

BİRİM 

SÜRE 

(DAKİKA) 

 

Faaliyet 

Miktarı 

(Adet) 

 

SÜRE 

TOPLAMI 

(DAKİKA) 

 

Birim süre 

başına 

kapasite 

arzının 

maliyeti 

 

TOPLAM 

MALİYET(YTL) 

Faaliyet 1 30 21 630 0.18 113.40 

Faaliyet 2 90 21 1890 0.18 340.20 

Faaliyet 3 60 21 1260 0.18 226.80 

Toplam   3780 0.18 680.40 

Not: Hasta bakımları hekim ve hemşireler tarafından rutin olarak yapılanlar 

(günlük ilaç ve tedavi takibi) olarak ele alınmıştır.Kateter takılması, CPR uygulaması 

hariç tutulmuştur.Bu tür bakımlar ihtiyaç olması halinde yapılmaktadır.Hasta günlük 

yıkama ve bakımı haftanın 3 günü olarak yapılmaktadır.Örneğimizde yıkama ve bakım 

saatlerini de dikkate alınmıştır. 

Faaliyetlerin yerine getirilmesi için hesaplanan bir aylık maliyet tutarı 62.600 TL idi, öte 

yandan yukarıdaki tabloya göre dağıtılan maliyet miktarı 680.40 TL olarak hesaplanmıştır. Çünkü 

kullanılabilir kapasite miktarının (0.18 dakika) tamamı değil sadece 3780 dakikalık kısmı 

kullanılmış ve kullanılmayan kapasitenin maliyeti hesaplamaya katılmamıştır. Aradaki farkın ise 

(333.558 – 3780 = 3446.442 dakika) atıl kapasite olarak ortaya çıktığını gösterilmektedir. Bu atıl 

kapasiteye ek olarak 6 boş kullanılmayan yatağın maliyetini de göz ardı etmemeliyiz. Bu duruma 

paralel olarak toplam kaynak maliyetinin tamamı yerine 680.40 TL’lik kısmı maliyet olarak 

hesaplanmıştır ve belirlenen atıl kapasiteye ait maliyetler dikkate alınmamıştır. Açıklanan bu 

durum geleneksel FTM sisteminin sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü geleneksel sisteme 
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göre çalışanlarla yapılan görüşmeler neticesinde zamanlarının tamamını (kullanılabilir kapasite) 

faaliyetler için harcadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Oysaki örneğimizde sürece dayalı sistemde 

her faaliyet için belirlenen birim sürelere bağlı olarak atıl kapasite oluşmaktadır. Dolayısıyla bu 

durumun işletme yöneticileri tarafından özellikle kaynaklarla ilgili alınacak kararlarda göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 

 

1.3.3. Sürece Dayalı FTM Yönteminin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Yöneticilerin, Sürece Dayalı FTM Sistemini özellikle stratejik karar destek sürecinde 

kullanabileceklerini ve her sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin bulunduğudur. Rekabete ayak 

uydurabilmek için sistemin esnek olabilmesi ve kendini güncelleyebilmesi önemlidir.   

Çeşitli güçlü yönlerinin olduğundan bahsedilmektedir. Bahsedilen bu sistemin güçlü 

yönleri şu şekilde sıralanmaktadır. (Koşan, 2007:88-89, Kaplan ve Anderson, 2004:136-137)) 

 

1.3.3.1. Sürece Dayalı FTM Yönteminin Güçlü Yönleri 

 Müşteri ve tedarikçilerle yürütülen iş ilişkilerinde kârlı durumların ortaya çıkarılması, süre odaklı 

SDFTM modelinde hizmetin veya üretimin tedarikçiden başlayarak müşteriye uzanan süreçte 

hizmetin veya üretimin aksamaması, 

 Karlılık hedefi çerçevesinde kar getiren ürün ve müşteri bölümlerine odaklanılması ve ilişkilerin 

bu amaca paralel yürütülmesi, 

 Gerek müşteri gerekse ürün yöneticilerin karlılığa göre teşvik edilmesi,  

 Kâr getirecek işletme politikalarının belirlenmesi ve uygulanması 

 Fiyatlandırma, değerlendirme, tasarım çalışmalarının karlılık ile ilişkilendirilmesi, 

 Faaliyetlerle ilgili süreçlerin iyileştirilmesi 

 İşletmede ortaya çıkan maliyetler yöneticiler için daha anlaşılırdır. Her müşteri veya ürün için 

kullanılması gereken kaynak miktarı ve ne kadar çaba harcanması gerektiği belirgindir. Böylelikle 

müşteri ve ürünlerle ilgili fiyatlama kararları daha gerçekçi olmaktadır. 

 Maliyet ve karlılık hesaplamaları aynı anda müşteri, ürün ve değişik kanallara göre 

yapılabilmektedir.  

 Sürece Dayalı FTM Sistemi kullanılmamış kapasite miktarını ortaya çıkarmakta ve raporlanması 

sonucu işletme yöneticilerine alacakları stratejik kararlarda yardımcı olmaktadır. 

 Faaliyet sayısı departman sürecine indirgenmektedir. 

 Modelin karmaşıklaşmaması için maliyet denklemlerine yeni öğeler eklenmektedir ve faaliyetlerin 

eklenmesine göre daha az yük bindirmektedir. 

 Maliyet tahminleri çalışanların zamanlarını nerede ve nasıl şekilde geçirdikleri ile ilgili tahminler 

yerine işlem sürelerinin doğrudan izlenmesi ile belirlenmektedir. 

 Belli bir zaman aralığında bütün faaliyetlere harcanan kesin zaman ile sağlanan kaynakların 

kapasite ölçümleri arasında karşılaştırma yapılarak doğrulama yapılabilmekte ve geleneksel FTM 

sistemi ile yapılması zor olan, yöneticilerin çalışanların tam kapasite ile çalışıp çalışmadıklarını 

anlamasına yardımcı olmaktadır,  
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 Sistemin uygulanması güncellenmesi ve bilgilerin muhafaza edilmesi geleneksel FTM sistemine 

göre daha kolay olmaktadır. 

 Kurulum zamanını ve kurulum maliyetini azaltan bir sistem olduğudur. 

 Geleneksel FTM sistemi, değişken işlem zamanlarını ayrı birer faaliyet olarak algılayıp 

yorumlamaktadır. Oysaki sürece dayalı sistem çok sayıdaki aktiveyi tek bir zaman sürecine 

indirmekte ve işletmede ortaya çıkabilecek karmaşıklığı ortadan kaldırmaktadır. 

İşletme yöneticilerinin tek yapması gereken belirlenen yeni faaliyete ait gerekli standart 

zamanın tespit edilmesi olarak açıklanmaktadır. Bu noktadan sonra ise faaliyete ait maliyet 

kolaylıkla belirlenebilecektir. (Atkinson ve diğerlerine göre de 2004:141). 

Sürece Dayalı FTM Sistemi ile yapılan çeşitli uygulamalar bu sistemin işletmelere sağladığı 

yararların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 

 

1.3.3.2. Sürece Dayalı FTM Yönteminin Zayıf Yönleri 

Sürece Dayalı FTM sisteminin güçlü yönlerinin yanında zayıf ve eleştiriye açık yönleri de 

bulunmaktadır. SDFTM’nin yararları yanında zayıf yönlerinin olduğundan bahsetmek gerekir 

(Koşan, 2007;88). 

 Sürece dayalı FTM sistemi için kullanılan veriler güvenilir, doğru ve zamanlı olmadığı sürece 

çeşitli problemler doğuracaktır. Bunun için kullanılacak verilere ulaşılırken doğru işlemlerin 

yapılması ve doğru sistemlerin kullanılması gerekmektedir.  

 Sürece dayalı sistem, geleneksel sistemin güncellenmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldıracak 

bir sistem olarak tarif edilse de, sürece dayalı sistem için gerekli olan süreç hesaplamalarının da 

zamanla doğru gözlemler ile güncellenmesi gerekmektedir. Uygun şekilde güncellenmeyen veriler 

hesaplamalarla ilgili çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilecektir.  

 Sürece dayalı sistem neticesinde belirlenen süreçlere göre hesaplanan maliyet bilgileri çok fazla 

olabilmektedir. Örneğin her müşteri için belirlenen sürece göre maliyet hesaplaması 

yapılabilmekte ve yöneticilere alacakları kararlarda yardımcı olacak bilgilere 

dönüştürülebilmektedir. Öte yandan hacim olarak çok fazla olan bu bilgilerin analiz edilmesi 

yöneticiler için daha fazla efor gerektiren daha fazla zaman isteyen bir iş olmaktadır. 

 Maliyetler oluştuğu bölümlerde toplanmaktadır. Bu yönüyle değer akışına göre her aşamada 

ortaya çıkan maliyetlerin raporlanmasına benzemektedir.  

 Ürüne ait maliyetin hesaplanması gerek olan kaynak miktarına göre belirlenmektedir. Bu yönüyle 

faaliyetlerde ortaya çıkan kısıtın oranının belirlenmesine benzemektedir.  

 Her faaliyet kapasite, ‘kullanılan(pratik) ve ‘kullanılmayan(atıl)’ olarak belirtilmektedir. Bu 

yönüyle de ‘verimli kapasite (çalışma derecesi-etkinliği), ‘verimsiz kapasite (katma değer 

yaratmayan)’ ve “mevcut kapasite (fiili)” olarak gösterilmesine benzemektedir. 

 Elde edilen maliyet bilgileri, yalın üretimdeki değer akışına ait maliyete benzer nitelikte, işlem 

maliyeti, üretim maliyeti için kullanılmakta ve akışa ait mevcut kapasite raporlanmaktadır. 

 Yeni FTM çalışan insan gücü zamanını dikkate alarak maliyet hesaplaması yapan bir 

sistem niteliğindedir ve konuyla ilgili kaynaklar bu durumu göz önünde bulundurmaktadır. Öte 

yandan bir malın üretiminden önce geliştirilmesi, planlanması, üretilmesi ve müşterilere 

ulaştırılmasını içeren süreçlerde oluşabilecek israfları ortadan kaldırmayı amaçlayan yalın üretim, 

hizmetlerin sunumu konusunu ele almamaktadır. Bu sebeple özellikle insan gücü kavramını 
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dikkate alarak faaliyetlere ait süreç hesaplamaları yapan sürece dayalı FTM sisteminin özellikle 

hizmet işletmeleri açısından uygun bir yöntem olduğu düşünülmektedir.  

 

2. Sonuç 

Geleneksel FTM yönteminin karmaşık bir model olması, kurulumunun uzun zaman 

alması, güncellenmesinde yaşanan zorluklar ve ölçümlerden kaynaklanan hatalar sebebiyle yeni 

bir maliyet sistemine gerek duyulmuş ve Sürece Dayalı FTM yöntemi bu tür problemleri ortadan 

kaldırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sürece Dayalı FTM yaklaşımı, uygulanması ve güncellenmesi 

hızlı ve kolay, aynı zamanda basit ve esnek bir yöntemdir. 

Sürece Dayalı FTM Sistemi sayesinde elde edilen bilgiler işletme yöneticileri tarafından 

çeşitli yönetim kararlarında kullanılabilmektedir. Sistemin stratejik amaçlı kullanım alanlarından 

bir tanesi de tıpkı geleneksel yöntemde olduğu gibi müşteri karlılıklarının belirlenmesi müşteri 

karlılık analizinde kullanılabilirliğidir. Geleneksel FTM Sistemi ürün, müşteri veya müşteri 

gruplarının belirlenen faaliyetleri kulanım adetlerine göre maliyetlerin dağıtımını yaparken Sürece 

Dayalı FTM, ürün, müşteri veya müşteri gruplarının ilgili faaliyetlerde geçirdikleri süreyi dikkate 

almakta ve toplam işletme kaynaklarının ne kadarını tükettiğini hesaplayabilmektedir. Bütün ürün, 

müşteri veya müşteri grupları için yapılan hesaplamalar neticesinde ise kullanılmayan kaynak 

miktarı belirlendiği için işletmelerde ortaya çıkan atıl kapasite dikkate alınarak verimlilik 

hesaplamaları ve kaynakların planlaması daha doğru olarak yapılabilmektedir 
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SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAĞLIK YÖNETİMİ BAKIŞ AÇISIYLA  

ORGAN NAKLİ KONUSUNDA TUTUMLARI 

ELVAN AYHAN  

FATMA TUNCER ÇELENKOĞLU 

FATİH MARUL 

AYŞEGÜL YILDIRIM KAPTANOĞLU 

 

ÖZET 

 Amaç: Kamu hastanelerinde “cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranlarının 

incelenmesi” kalite kriterleri içerisinde önemli başlıklardan biridir. Kamu hastanelerinde cerrahi 

profilaksiye uyum oranları düşük olup, önemli mali ve tıbbi sakıncalar doğurmaktadır. Çalışmada 

cerrahlara verilen “ cerrahi profilaksi uygulama hizmet içi eğitimlerin” cerrahi profilaksiye uyum 

oranlarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 Yöntem: Bir kamu hastanesinde Ocak-Eylül 2012 tarihleri arasında, 67 cerrah tarafından 

gerçekleştirilen toplam 13776 ameliyatta yapılan cerrahi profilaksi uygulamaları, çalışmaya dahil 

edilmiştir. Hastanede çalışan 67 cerraha, Nisan 2012'de “cerrahi profilaksi uygulama eğitimi” verilmiş 

olup, daha sonra her ay uyum oranları konusunda cerrahlara geri bildirimler yapılmıştır. Eğitim öncesi 

ve eğitim sonrası cerrahların profilaksiye uyum oranları ile yaş,cinsiyet, mesleki kıdemleri 

karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. 

 Bulgular: Hekim başına uygun profilaksi ortalaması 60.5 iken eğitim sonrası 88.5 olmuştur. 

Sonuç: Cerrahi profilaksi uygulamalarının doğru bir şekilde uygulanabilmesi için; Cerrahlara eğitim 

verilmeli, ve geri bildirimlerde bulunulmalıdır. Bu konudaki hizmet içi eğitimler cerrahların 

profilaksiye uyum oranlarını arttırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Cerrahi profilaksi, Himet İçi Eğitim 
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ABSTRACT 

 Purpose: Purpose is to investigate the rate of appropriate antibiotic administratıon in surgical 

prophylaxis in a state hospital which is one of the main subjects of the “Quality Criteria”. Efficacy of 

this training is evaluated. 

 Material-Method: 13776 operations by 67 surgeons between January and September 2012 is 

included. In-service training is given to 67 surgeons in April 2012. Each month feedback reports are 

sent. The concordance rates of surgeons to surgical prophylaxis rules pre and post training on the basis 

of their age, sex and professional seniority are compared. SPSS program is used  

 Findings: Pre-training rate for appropriate prophylaxis was 60.5, post-training rate is found to 

be 88.5 per surgeon. 

 Results: Surgeons should be given in-service training for the correct application of surgical 

prophylaxis methods. Feedbacks should be supplied to them. Training on surgical prophylaxis methods 

increases the concordance rates of surgeons. 

 Keywords: Surgical Prophylaxi, In-Service Medical Training 

GİRİŞ 

İnsan vücudu organize bir yapıdır. Özelleşmiş hücre grupları bir araya gelip dokuları, 

dokular organları, organlar sistemleri oluşturur.  

Organ: Canlı vücudunun belirli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere özelleşmiş, 

dokulardan oluşan yapısal parçasıdır. Örneğin böbrek, kalp, pankreas, karaciğer, akciğer, bağırsak, 

dalak, mide, rahim(uterus), ve deri birer organdır. Fonksiyonel olarak ilişkili olan organlar bir araya 

gelerek organ sistemlerini oluşturur. Örneğin tükürük bezleri , özefagus, mide, karaciğer, 

safrakesesi , pankreas, ince ve kalın bağırsaklar, rektum ve anüs sindirim sisteminin yapısal 

parçalarıdır. (Coşkun, A 1998, s. 387-395) 

Doku: Aynı embriolojik orijinden gelen benzer yapı ve fonksiyonu olan hücrelerin spesifik 

bir fonksiyonu yerine getirmek üzere bir araya gelerek oluşturduğu yapısal bütündür. İnsan 

vücudunda dört temel doku vardır; epitel doku, bağ dokusu, kas dokusu ve sinir dokusu. Organ belli 

bir fonksiyonu yerine getirmek üzere birden fazla dokudan oluşur. Ayrıca doku olarak kabul edilen 

vücut bölümlerinin bazıları (kan, kemik iliği, sperm vb.) alındıkları zaman vücut tarafından 

yenilenebildikleri halde, organların yenilenebilmesi mümkün değildir. (Coşkun, A 1998, s. 387-

395) 

Organ ve doku naklinin tanımı: Doku ve organların bütünlükleri çeşitli nedenlerle 

bozulabilirler. Organ veya doku nakli tıbbi açıdan, fonksiyonunu yerine getiremez hale gelmiş 

hücre, doku veya bir organın çıkartılması ve yerine yeni bir hücre, doku veya organın 

yerleştirilmesidir. Başka bir ifadeyle, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir 

vericiden veya ölüden alınan sağlam bir doku veya organın nakledilmesidir. Organ nakli, kimi 

organların işlevlerini yerine getiremeyecek duruma geldiği ve başka hiçbir tıbbi çözüm olmadığına 

karar verildiğinde başvurulan bir uygulamadır. (Özsunay, 1979, s. 103. 

Doku ve organ nakilleri ( transplantasyonları ), alıcı ve verici arasındaki ilişkilere; ayrıca 

transplantasyonun yapıldığı yere göre sınıflandırılmaktadır. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Salivary_gland
http://en.wikipedia.org/wiki/Esophagus
http://en.wikipedia.org/wiki/Stomach
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallbladder
http://en.wikipedia.org/wiki/Pancreas
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectum
http://en.wikipedia.org/wiki/Anus
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Hastalıkları iyileştirebilmek, insanın yaşam süresini uzatıp, yaşam kalitesini artırmak tıbbın 

sürekli üzerinde durulduğu ve daha iyisini hedeflediği bir konudur. Bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler her alanda olduğu gibi tıp alanında da birçok hayali gerçek kılmıştır. Doku ve organ 

nakli de bu hayallerden biridir. 

Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas gibi solid organların yetmezliğinde 

transplantasyon imkanının varlığı hastalar için hayat kurtarıcı olmuştur. Başlangıçta olan teknik ve 

tıbbi sorunların zaman içinde çözülmesi ile yetmezliği olan hastalarda transplantasyon giderek sık 

başvurulan bir yöntem olmuştur. Teknik olarak organ naklinin yapılabilirliği arttıkça organ nakli 

bekleyen hasta sayısı artmış, yapılan organ bağışı bu sayının yanında oldukça az kalmıştır. Bu da 

organ nakli ve bağışı ile ilgili yasal, etik, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getirmiştir. 

Organ nakli konusunda ileri olduğu kabul edilen ülkelerde bile, organ bağışı istenen 

düzeyde değildir. Dünya’da ve Türkiye’de organ naklinin önündeki en büyük engel kadavra 

kaynaklı organ azlığıdır. Gelişmiş ülkelerde böbrek naklinin %80’i kadavradan , %20’si canlıdan 

yapılırken bu oran Türkiye’de tam tersidir. Kalp ve akciğer bekleyen hastalarda ise canlıdan nakil 

imkânı hiç olmadığından birçoğu bekleme listesine alındıktan kısa bir süre sonra organ beklerken 

kaybedilir.  

Organ nakli ile kaybedilmesi kaçınılmaz olan hastalar hayata tutunur. Sadece hastaların 

değil hastaya bakım veren aile bireylerinin de yaşam kalitesi yükselir. Hasta ailesine ve devlete 

ekonomik bir yük olmaktan kurtulur, kendi ayakları üzerinde durmaya başlar.  

Yasal düzenleme ve yönetmeliklerle organ bağışı ve nakil süreci denetim altına alınmaya 

çalışılmıştır. Böylelikle bekleme süreleri kısaltılıp organ dağılımının adil bir şekilde yapılması 

sağlanabilir. Bu amaçla ulusal ve uluslar arası organ nakli ve bağışı koordinasyon merkezleri 

kurulmuştur. Bu merkezlerin başarılı olabilmesi için bu işe gönül vermiş profesyonel 

koordinatörlerin ve merkezi yönetimlerin tam desteği şarttır.  

Uluslararası tüm veriler potansiyel donör sayısının aktif donör sayısından daha fazla 

olduğunu göstermektedir. Aktif donör sayısının az olmasının başlıca iki nedeni:  

1- Donörlerin geç bildirimi ve kötü donör bakımı 

2- Aile reddi (http://www.onkod.org, 2013). 

Kadavradan organ nakil süreci beyin ölümü gerçekleştiğinde değil, hasta takip altında iken 

daha beyin ölümü ön görüldüğünde başlamalıdır. Bu yaklaşımı benimseyen İspanya donör sayısını 

hızla yükseltmiştir. (38,2/PMP -2013)  Bu sistemde nakil sürecinin organ sağlama ayağında hasta ve 

ailesi ile en baştan iyi ilişkiler kurabilen ve tam destek veren profesyonel koordinatörler görev 

almaktadır. Böylelikle ailelerin güveni kazanılmakta ve organ bağışının önü açılmaktadır. 

(www.onkod.org,2013) 

Kadavradan organ naklini artıracak diğer bir etken de kişileri hayatta iken organ bağışı 

konusunda teşvik etmektir. Organ bağışının gerekliliği her fırsatta dile getirilmelidir.  

Organ nakli ve bağısı konusunda ülkemizde yapılan çalımsalar incelendiğinde; organ bağışı 

yetersizliğinin nedeni hem organizasyon eksikliği hem de bireysel ve toplumsal bilgi eksikliğidir.  

http://www.onkod.org/
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Hastaya ve hastalığa aşina sağlık çalışanlarının organ nakli ve bağışı konusunda toplum 

genelinden daha bilgili ve duyarlı olmaları beklenir. Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının 

organ nakli ve bağışına ilişkin tutumlarını belirlemek ve karşılaştırmak mamacı ile bu çalışma 

planlanmıştır. 

Ülkemizde organ bağışında bulunan kişinin organlarının hangi durumda ve nasıl alınacağı 

2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun"da açıkça 

belirtilmektedir. Bu yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 

organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir  

Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu ve doku grubu uyumuna, yaş, boy, kilo gibi 

kriterlere ayrıca tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenir. Cins, ırk, din, zengin-fakir ayırımı 

yapılmaz. Organ bağışı; 

a-Sağlık Müdürlüklerinde,  

b-Hastanelerde,  

c-Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet Alımı Sırasında),  

d-Organ Nakli Yapan Merkezlerde,  

e-Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek...vs kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir.  

Organ bağışında bulunabilmek için; organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup 

imzalamak yeterlidir. Organ bağışı yapanların, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha 

sonra çıkabilecek problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır. 

Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağış kartını daima yanında taşıması organ bağışı 

işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır.  

Kişi organ bağışından vazgeçtiği anda organ bağış kartını taşımaktan vazgeçmeli ve bu 

kararını ailesine bildirmelidir. (www.onkod.com-2013) 

 

Organ ve Doku Nakline Dinsel Yaklaşım 

Diyanet İsleri Başkanlığı Din İsleri Yüksek Kurulu, 03.03.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı 

birlikte organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Bu kararda; 

 Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatini ya da önemli 1 organını kurtarmak 

sebebiyle bundan farklı çarenin olmadığının mesleki yeterlik edilmesi, 

 Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine ilişkin hekim kararının olması, 

 Doku ve organı alınacak kişinin bu işlemin yapılmış olduğu sırada ölmüş olması, 

 Organ ya da dokusu alınacak kişinin sağlığında buna müsaade vermiş olması ya da 

hayatta iken aksine 1 beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması, 

 Alınacak organ ya da doku karşılığında hiçbir biçimde ücret alınmaması, 

 Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması gerektiği 

belirtilmektedir. 



 

119 
 

Kuran-i Kerimde de kim 1 insana yasam verirse onun bütün insanlara yasam vermişçesine 

sevap kazanacağı beyan olunmaktadır. (Maide suresi, ayet 32). 

(http://www.slideshare.net/aguner/organ-nakli-ve-balantl-etik-konular) 

 

Gereç ve Yöntem 

Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan 73 doktor, 

129 hemşire-sağlık memuru ve 46 sağlık teknikeri toplam 243 hastane personeli ve 163 hasta 

yakınına, organ bağışı hakkında ki görüşleri belirlemeye yönelik olarak anket yöntemi ile yapılmış 

tanımlayıcı bir çalışmadır. 

Kurumda çalışanlar tabakalı örnekleme yöntemine göre cerrahi ve dahili bölüm olarak 2 

gruba ayrılmış asistan hekim, hemşire-sağlık memuru ve sağlık teknikerlerinden oluşan grubun 

%25’i rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Hasta yakınları ise 1 hafta boyunca hastaneye 

yatış işlemi yaptıran hasta veya hasta yakınlarına tabakalı örnekleme yöntem ile cerrahi branşlara 

gelen ve dahili branşlara gelen olarak 2 gruba ayrılmış gelenlerin %50’si örnekleme alınmıştır. 

Bu çalışmada katılımcıların organ bağışı konusundaki tutumlarını değerlendirmek amacı ile 

20 sorudan oluşan bir anket yüz yüze görüşme metodu ile doldurulmuş kesinlikle katılmıyorum, 

katılmıyorum, katılıyorum ve tamamen katılıyorum cevapları istenmiştir. 

Analizler yapılırken bağımsız gruplarda t testi, korelasyon ve ki-kare testi uygulanmış ve 

ayrıca normal dağılım testi yapılmıştır. 

Bulgular 

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı 

 

Sorular  n % 

 

İhtiyacı olan Yakınıma Organ Bağışında Bulunurum 

 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
21 5,1 

Katılmıyorum 22 5,4 

Katılıyorum 178 43,3 

Tamamen katılıyorum 190 46,2 

Toplam 411 100,0 

    

İhtiyacı olan Tanımadığım Birine Organ Bağışında Bulunurum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
49 12,1 

Katılmıyorum 126 31,1 

http://www.slideshare.net/aguner/organ-nakli-ve-balantl-etik-konular
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Katılıyorum 135 33,3 

Tamamen katılıyorum 95 23,5 

Toplam 405 100,0 

    

Organ naklini destekliyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
18 4,4 

Katılmıyorum 24 5,9 

Katılıyorum 145 35,8 

Tamamen katılıyorum 218 53,8 

Toplam 405 100,0 

    

Eğer Beyin Ölümüm olursa Yakınlarımın İzni Aranmaksızın 

Tüm Organlarımın Verilmesini İsterim 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
84 20,6 

Katılmıyorum 102 25,1 

Katılıyorum 90 22,1 

Tamamen katılıyorum 131 32,2 

Toplam 407 100,0 

    

Evde ve Sokakta Ölsem Bağışladığım Organlarımı Alabilirler 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
75 18,3 

Katılmıyorum 102 24,9 

Katılıyorum 123 30,0 

Tamamen katılıyorum 110 26,8 

Toplam 410 100,0 

 

 

 Çalışmaya katılanların %46’ısı ihtiyacı olan yakınıma organ bağışında bulunurum sorusuna 

tamamen katılırken %5.1’i kesinlikle katılmadığını belirtmiştir. İhtiyacı olan tanımadığım birine organ 
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bağışında bulunurum sorusuna katılanlar %33.3 iken %31.1’i katılmadığını belirtmiş, yine organ naklini 

destekliyorum sorusuna tamamen katılanlar %53.8 iken %5.9’u ise katılmadığını belirtmiştir. Eğer beyin 

ölümümüm olursa yakınlarımın izni aranmaksızın tüm organlarımın verilmesini isterim sorusuna %32,2’si 

tamamen katıldığını %25,1 ise katılmadığını belirtmiş, evde ve sokakta ölsem bağışladığım organlarımı 

alabilirler sorusuna %30 katılırken % 24,9’u katılmadığını belirtmiştir. 

Tablo 2: Araştırmaya katılanların sorulara verdikleri cevapların dağılımı 

Sorular  n % 

Ancak hastanede ölsem bağışladığım organlarımı alabilirler 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
82 20,3 

Katılmıyorum 115 28,5 

Katılıyorum 134 33,3 

Tamamen 

katılıyorum 
72 17,9 

Toplam 403 100,0 

    

 

Sadece yoğun bakımda beyin ölümü ile ölsem bağışladığım 

organlarımı alabilirler 

 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
99 24,5 

Katılmıyorum 123 30,4 

Katılıyorum 107 26,5 

Tamamen 

katılıyorum 
75 18,6 

Toplam 404 100,0 

    

Yoğun bakımda bitkisel hayata girsem bağışladığım organlarımı 

alabilirler 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
96 23,8 

Katılmıyorum 106 26,3 

Katılıyorum 130 32,3 

Tamamen 

katılıyorum 
71 17,6 

Toplam 403 100,0 
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Organ naklini uygun bulmuyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
20 4,9 

Katılmıyorum 49 12,1 

Katılıyorum 112 27,6 

Tamamen 

katılıyorum 
225 55,4 

Toplam 406 100,0 

    

Organ nakli ile ilgili çıkan olumlu haberler toplumu bu konuya 

duyarlı hale getirir. 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
16 4,0 

Katılmıyorum 22 5,4 

Katılıyorum 156 38,5 

Tamamen 

katılıyorum 
211 52,1 

Toplam 405 100,0 

 

 Araştırmaya katılanların ancak hastanede ölsem bağışladığım organlarımı alabilirler sorusuna 

verdikleri cevaplara baktığımızda %33,3’ünün katıldığı %28,5’inin ise katılmadığı belirtmiştir. Sadece 

yoğun bakımda beyin ölümü ile ölsem bağışladığım organlarımı alabilirler sorusuna %30,4’ü katılmazken 

%26,5’i katıldığını, Yoğun bakımda bitkisel hayata girsem bağışladığım organlarımı alabilirler soruna 

%32,3’ü katıldığını %26,3’ü ise katılmadığını belirtmiştir. Yine Organ naklini uygun bulmuyorum sorunsa 

%55,4’ü tamamen katıldığını %12,1’i ise katılmadığını, Organ nakli ile ilgili çıkan olumlu haberler 

toplumu bu konuya duyarlı hale getirir sorusuna %52,1’i tamamen katıldığını %5,4’ü ise katılmadığını 

belirtmiştir.  

Tablo 3: Araştırmaya katılanların sorulara verdikleri cevapların dağılımı 

sorular  n % 

Organ bağışı şartı aranmaksızın, beyin ölümü gerçekleştiğinde 

organ alınmalıdır. 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
129 31,8 

Katılmıyorum 132 32,5 

Katılıyorum 80 19,7 
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Tamamen 

katılıyorum 
65 16,0 

Toplam 406 100,0 

    

Organ bağışı konusunda yeterince çalışma yapılmamaktadır 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
39 9,6 

Katılmıyorum 74 18,1 

Katılıyorum 167 40,9 

Tamamen 

katılıyorum 
128 31,4 

Toplam 408 100,0 

    

Hiç bir şekilde kimseye canlı veya ölü iken organ vermem 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
186 46,3 

Katılmıyorum 171 42,5 

Katılıyorum 30 7,5 

Tamamen 

katılıyorum 
15 3,7 

Toplam 402 100,0 

    

Tedavim için organ nakli gerekse, kesinlikle kabul etmem 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
24 5,9 

Katılmıyorum 38 9,4 

Katılıyorum 133 32,8 

Tamamen 

katılıyorum 
211 52,0 

Toplam 406 100,0 

    

Organ bağışı ile ilgili diyanet işleri daha aktif olmalıdır. Kesinlikle 22 5,5 
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katılmıyorum 

Katılmıyorum 45 11,3 

Katılıyorum 157 39,3 

Tamamen 

katılıyorum 
175 43,9 

Toplam 399 100,0 

 

Araştırmaya katılanların Organ bağışı şartı aranmaksızın, beyin ölümü gerçekleştiğinde organ 

alınmalıdır sorusuna %32,5’i katılmadığını %19,7’si ise katıldığını belirtmiştir. Organ bağışı konusunda 

yeterince çalışma yapılmamaktadır sorusuna %40,9’u katıldığını belirtirken %18,1’i katılmadığını 

belirtmiş. Hiç bir şekilde kimseye canlı veya ölü iken organ vermem sorusuna %46,3’ü kesinlikle 

katılmadığını %7,5’i ise katıldığını belirtmiş. Yine Tedavim için organ nakli gerekse, kesinlikle kabul 

etmem sorusuna %52’si tamamen katılmış %9,4’ü ise katılmamıştır. Son olarak Organ bağışı ile ilgili 

diyanet işleri daha aktif olmalıdır sorusuna %43,9’u tamamen katıldığını belirtirken %11,3’ü katılmadığını 

belirtmiştir. 
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Tablo 4: Araştırmaya katılanların sorulara verdikleri cevapların dağılımı 

Sorular  n % 

Organ bağışını dini açıdan uygun bulmuyorum. 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
17 4,4 

Katılmıyorum 40 10,3 

Katılıyorum 147 38,0 

Tamamen 

katılıyorum 
183 47,3 

Toplam 387 100,0 

    

Eğer Organlarımı sağlığımda bağışlarsam, organımı alma ve 

başkasına takma amacıyla  tedavimin eksik yapılacağımdan 

korkuyorum. 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
109 27,4 

Katılmıyorum 141 35,4 

Katılıyorum 110 27,6 

Tamamen 

katılıyorum 
38 9,5 

Toplam 398 100,0 

    

Ailem, çevrem organ bağışına karşı 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
27 6,8 

Katılmıyorum 76 19,1 

Katılıyorum 184 46,3 

Tamamen 

katılıyorum 
110 27,7 

Toplam 397 100,0 

    

Beni ya da yakınlarımı bayıltıp, organlarımı çalmalarından 

korkuyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
91 22,8 

Katılmıyorum 135 33,8 
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Katılıyorum 94 23,5 

Tamamen 

katılıyorum 
80 20,0 

Toplam 400 100,0 

    

Başarısız Organ nakli ile ilgili haberler, beni olumsuz etkiler. 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
50 12,4 

Katılmıyorum 100 24,8 

Katılıyorum 155 38,4 

Tamamen 

katılıyorum 
99 24,5 

Toplam 404 100,0 

  

 Araştırmaya katılanların Organ bağışını dini açıdan uygun bulmuyorum sorusuna verdiği 

cevaplara bakıldığında %47,3’ü tamamen katıldığını %10,3’ünün ise katılmadığını belirtmiştir. Eğer 

Organlarımı sağlığımda bağışlarsam, organımı alma ve başkasına takma amacıyla tedavimin eksik 

yapılacağımdan korkuyorum sorusuna %35,4’ü katılmadığını %9,5’inin ise tamamen katıldığını, Ailem, 

çevrem organ bağışına karşı sorusuna %46,3’ü katıldığını %19.1’i katılmadığını, Beni yada yakınlarımı 

bayıltıp, organlarımı çalmalarından korkuyorum sorusuna %33,8’i katılmadığını fakat %23,5’i ise 

katıldığını belirtmiştir. Yine Başarısız Organ nakli ile ilgili haberler, beni olumsuz etkiler sorusun %38,4’ü 

katıldığını %24,8’i ise katılmadığını belirmiştir. 

Sonuçlar ve Tartışma 

Araştırma kurumda çalışan sağlık personeli ile tedaviye gelen hasta veya hasta yakınlarının 

organ bağışı hakkında ki görüşlerini belirlemeye yönelik olarak anket yöntemi ile yapılmış 

tanımlayıcı bir çalışmadır. 

Araştırmaya katılanların 248 kişisi sağlık çalışanı, 163 kişisi ise hasta yakını olmak üzere 

411 kişidir. Araştırmaya alınan toplam 411 kişinin %69,3’ü kadın , %30,7’u erkek,  kurumda 

çalışanların %29,4’ü doktor ,%52’si hemşire-sağlık memuru ve 18,5’i ise sağlık teknikeridir. Yine 

araştırmaya katılan hasta yakınlarının %72,4’ü evli, %25.8’i bekâr, tedavi görülen bölümlerde ise 

%58,3’ü cerrahi ve %41.7’si dahiliye bölümüne geldiği saptanmıştır. Katılımcıların eğitim 

durumuna baktığımızda %2,7’si okuryazar, %13,1’i ilköğretim, %18,5’i lise , %16,5’i önlisans, 

%30,2’si lisans ve %19’u ise yüksek lisans mezunu olduğunu belirtmiştir. Kurum çalışanlarının 

%46.4’u cerrahi ve %53,7’si ise dahili bölümünde çalışmaktadır. Ayrıca hasta yakınlarının %33,1’i 

ev hanımı, %12,9’u öğrenci ve %10,4’ü ise emekli olduğunu belirtmiştir. 
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‘İhtiyacı olan yakınıma organ bağışında bulunurum’ sorusuna katılımcıların %43,2’si 

katıldığını %46,2’si tamamen katıldığını ifade ederken  ‘İhtiyacı olan tanımadığım birine organ 

bağışında bulunurum’ sorusuna tamamen katılanlar %23,5 ve katılanlar %33,2’dir. Toplamda 

sırasıyla katılımcıların %89,5’i ve %55,8’i bu iki soruya olumlu cevap vermiştir. Katılımcıların 

%55,8 gibi yüksek bir kemsinin tanımadığı birine de organ bağışında bulunabileceğini ifade etmesi 

1 Şubat 2012’de Organ ve Doku Nakli Yönetmeliği’nde yapılan ve akraba olmayan canlıdan organ 

naklinin önünü açan değişikliğin yerinde olduğunu göstermektedir.  

Organ naklini destekliyorum sorusuna katılımcıların %89,6’sı olumlu cevap vermiştir.  

Anketimizde yer verdiğimiz ‘Evde ve sokakta ölürsem bağışladığım organlarımı alabilirler’, 

‘ancak hastanede ölürsem bağışladığım organlarımı alabilirler’, ‘yoğun bakımda bitkisel hayata 

girersem bağışladığım organlarımı alabilirler’ soruları katılımcıların ‘ ancak yoğun bakımda beyin 

ölümü olduğunda organların nakil amaçlı kullanılabildiği’ gerçeğini bilip bilmediklerini saptamaya 

yönelik soruldu. Bu dört soruya katılımcılar sırayla %56,8, %50,22, %49,9 ve %45,1 oranında 

olumlu cevap vermiştir. Sağlık çalışanları ve hasta yakınları arasında anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. Bu veriler toplumun ve sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısının organ bağışına sıcak 

baktığını ancak yeterince bilgilendirilmediğini göstermektedir. Sağlık çalışanlarının bilgi düzeyinin 

toplumdan farklı bulunmaması ayrıca dikkat çekicidir. 

Organ nakli ile ilgili çıkan olumlu haberler toplumu bu konuya duyarlı hale getirir sorusuna 

%90,6’sı olumlu cevap vermiştir. Yine Başarısız Organ nakli ile ilgili haberler, beni olumsuz etkiler 

sorusuna %52,9’u katılıyorum ya da tamamen katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Katılımcıların 

%72,3’ü organ bağışı konusunda yeterince çalışma yapılmadığı görüşündendir. Veriler 

göstermektedir ki yazılı ve görsel medyada yer alan olumlu haberler toplumu organ bağışına 

özendirme konusunda oldukça etkilidir ve bu araçlar organ bağışını teşvik etmek için yeterince 

etkin kullanılamamaktadır. 

Ayrıca katılımcıların %85,3’ünün organ bağışını dini açıdan uygun bulmadığı beyan etmesi 

İslam dininin organ naklini desteklediği gerçeğinin yeterince vurgulanmadığını göstermesi 

açısından anlamlıdır. Diyanet işleri ve din görevlilerinin organ bağışı konusunda daha aktif rol 

oynaması Türk toplumu gibi dini inançları kuvvetli bir toplumda donör sayısını artırmada oldukça 

etkili olacaktır 

Araştırmaya katılanların Organ bağışı şartı aranmaksızın, beyin ölümü gerçekleştiğinde 

organ alınmalıdır sorusuna %64,3 ‘ü olumsuz yanıt vermiştir. Bu yüksek oran göstermektedir ki 

Belçika’da olduğu gibi toplumun her bireyini potansiyel donör olarak gören ‘varsayılan rıza modeli’ 

toplumumuz için uygun bir model değildir (MICHIELSEN Paul, 1996, s. 663). İnsanımız öldükten 

sonra da bedeni üzerinde kendisinin ve yakınlarının söz sahibi olmasını istemektedir. 

Araştırmaya katılan hasta yakınlarının %31,3’ü sağlık çalışanlarının %41,7‘eğer 

organlarımı sağlığımda bağışlarsam, organımı alma ve başkasına takma amacıyla tedavimin eksik 

yapılacağımdan korkuyorum’ sorusuna katıldıklarını ifade etmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı 

(p<0.05)  bu farklılık beklenenin aksine sağlık çalışanlarının içinde bulundukları sisteme daha az 

güvendiklerini göstermektedir. Bizim çalışmamızın alanı dışında olan bu veri dikkat çekici olduğu 

kadar ürkütücüdür ve ciddiyetle üzerinde çalışılması gerekmektedir.  

Yine bu gerçekle bağlantılı olarak Araştırmaya katılanların Organ bağışı şartı aranmaksızın, 

beyin ölümü gerçekleştiğinde organ alınmalıdır sorusuna verdikleri cevaplar arasında istatistiksel 
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olarak anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0.05).Farklılık hasta yakınlarının soruya verdikleri olumlu 

cevaplardan kaynaklandığı söylenebilir. Bu da sağlık çalışanlarının sağlık sistemine güvenmedikleri 

yönündeki görüşümüzü pekiştirmektedir. 

Araştırmaya katılanların sorulara verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 69.16 (±10.35) 

minimum değer 30 ve maksimum değer 95 olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmaya katılan kurum çalışanı ile hasta yakınlarının sorulara verdikleri cevapların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05). 

Öneriler 

 Sağlık çalışanları organ bağışı konusunda hastalarla iletişimde bulunmalı ve bilgilendirmelidir. 

 Organ bağışı hakkında çıkan olumsuz yayınlara karşı yetkili organlar önlem almalıdır. 

 Toplum ve sağlık çalışanlarının organ bağışı konusundaki korkularının giderilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

 Organ bağışı konusunda seminer, sempozyumlar düzenlenerek bu konulardaki son gelişmeler 

sağlık çalışanlarına aktarılmalıdır. 

 Organ bağışı konusunda toplumda sağlık kuruluşlarına olan güveni artırmaya yönelik 

çalışmalar artırılmalıdır. 

 Din görevlilerine, organ nakli ve organ bağışı hakkında eğitim verilerek toplumun her 

kesiminin bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.  

 Halkın dini hassasiyeti göz önünde bulundurularak beyin ölümü gerçekleşen hastanın 

yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüşecek ekipte bir din görevlisi bulundurulmalıdır. 

 Diyanet işleri başkanlığı ve müftülükler aracılığıyla organ bağışı yapılabilmelidir.  

 Medya aracılığıyla, birçok alanda olduğu gibi organ bağışıyla ilgili kamu spotları ve haberleri 

yapılmalıdır.  

 Organ bağış noktaları yaygınlaştırılmalı ve kurumlar vasıtasıyla ses getiren bağış 

organizasyonları düzenlenmelidir.  

 Hastanelerde organ bağış birimleri açık bir alanda herkesin görebileceği bir noktada olmalıdır.  

 Özellikle kadavradan organ nakil oranını arttırmak için organ kaynağı hastanelerde beyin 

ölümü öngörülen hasta yakınlarıyla iyi ilişkiler kurabilecek profesyonel organ nakli 

koordinatörlerinden oluşan bir ekip kurulmalıdır.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SİNİK DAVRANIŞLAR GÖSTERME EĞİLİMİ 
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Arş. Gör. Gülcan KAHRAMAN
 

 

ÖZET 

Çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının genel ve örgütsel sinik davranış gösterme eğilimini, 

genel ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi ve sinizmin çalışanların sosyo-demografik özelliklerine 

göre farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemektir. Çalışmada genel sinizm (Wrightman, 1992) ve 

örgütsel sinizmi (Brandes, 1997) ölçmek için iki ayrı ölçekten oluşan bir anket kullanıldı. Verilerin 

analizinde korelasyon analizi, bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanıldı. 

Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirildi. Araştırma evrenini, Sakarya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmaya 211 sağlık çalışanı katılmıştır. Çalışanların genel 

sinizm eğilimleri, örgütsel sinizm eğilimlerine göre daha yüksektir. Genel sinizm ile örgütsel sinizm 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Çalışanların sosyo-demografik özelliklerine esas alınarak yapılan 

analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, çalışanların eğitim durumları duygusal ve davranışsal; 

medeni durumları bilişsel ve davranışsal boyutlarında örgütsel sinizm; yaş grupları duygusal ve 

cinsiyet bilişsel sinizm boyutlarında genel sinizmde farklılıklara sebep olmaktadır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, sağlık çalışanları arasında genel ve örgütsel sinizm eğilimi yüksek değildir. Sağlık 

çalışanların genel sinizm eğilimleri ile örgütsel sinizm arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Örgütsel Sinizm, Sağlık Çalışanları. 

 

THE TENDENCY OF THE CYNICAL BEHAVIOR IN HEALTH 

PROFESSIONALS 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine general and organizational tendency of cynical behavior in 

health professionals, relationship between general and organizational cynicism and whether socio-

demographic characteristics of employees generate any differences or not. In this study, a questionnaire 

consisting of two scale was used to measure general cynicism (Wrigihtman, 1992) and organizational 

cynicism (Brandes, 1997). Correlation analysis, t-test in independent samples and one-way variance 

analysis was used in data analysis. The results were in 95% confidence interval. Tendency of general 

cynicism in health professionals is higher than organizational cynicism. Based on the analysis of socio-

demographic characteristics of respondents, level of education in emotional and behavioral; marital 

status in cognitive and behavioral dimension of organizational cynicism; age groups in emotional and 

gender in cognitive dimension of general cynicism cause differences. According to the results of study, 

there is no relationship between general cynicism and organizational cynicism. 

Key Words: Cynicism, Organizational Cynicism, Health Workers 
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Giderek artan oranda değişimin ve gelişimin yaşandığı işletme dünyasında, birer hizmet 

işletmesi olan sağlık işletmeleri de yerini almaktadır. Özellikle son yıllarda, reformların etkisi, devletin 

hizmet sunumundaki rolünü özel sektörle paylaşımının her geçen gün daha da artması, ilaç dünyasında 

ve diğer teknolojik süreçlerde yaşanan değişimler, tüm sağlık sistemini büyük oranda etkilemiştir. Bu 

reformlar ve sürekli değişimlerin, sağlık hizmetlerinin sunumunda görev olan sağlık çalışanlarını 

etkilediği söylenebilir. Emek yoğun birer hizmet işletmesi olan sağlık işletmelerinde çalışanların, artan 

oranlarda, çalıştıkları kurumlara karşı olumsuz duygular ve sinik davranışlar gösterme eğiliminde 

oldukları söylenebilir (James, 2005:6). Bu sinik tutumlar, genellikle örgütün çalışanlar üzerinde 

etkisinde, inanç, duygu ve davranış boyutlarıyla etkili olmaktadır (Dean, 1998:345). İşgörenin sinik 

tutumlar sergilemesi, kişilik özellikleriyle birlikte çalışma koşulları, örgüt içindeki ilişkilerle de 

oldukça ilişkilidir (Kalağan ve Güzeller, 2010:84). Sağlık çalışanlarının çalıştıkları kuruma yönelik 

gelecek endişesi taşımaları, yönetime şüpheyle bakmaları, her taşın altında bir bit yeniği aramaları, 

sürekli sağlık sistemini eleştirmeleri, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini de etkileyebilecek güçtedir. 

Dolayısıyla, sinizmin, örgütler için büyük bir tehlike olduğu söylenebilir. 

 

1.1. Genel Sinizm 

Sinizm kelimesi, Antik Yunan felsefesinde ortaya çıkmış, kökeni Sokrates'in öğrencisi olan 

Antisthenes ve Sinoplu Diyojen’e kadar uzanmaktadır. Diyojen, gün ışığında elinde bir fenerle 

dolaşmış, soranlara ‘‘dürüst insan arıyorum’’ diyerek sinizm ile ilgili ilk ipuçlarını vermiştir.  Bu bakış 

açısıyla değerlendirildiğinde, sinizmin içinde büyük oranda bir ironi bulunmaktadır.  Tanım olarak 

sinizm, ‘‘bir kişiye, bir gruba, ideolojiye, geleneğe ya da örgüte karşı hissedilen olumsuz duygulardır’’ 

(Anderson, 1996). Kusur bulan, sürekli eleştirme eğilimi olan bireyler, sinik tutuma sahiptir denebilir 

(Erdost ve arkadaşları, 2007:514). Genel sinizme sahip birey, çoğunlukla iğneleyici, dalga geçer gibi 

konuşur. Sinik, daha baştan bir planın kötü gideceği hissine kapılır ve sürekli karamsar tahminleri 

vardır (Kutanis ve Dikili, 2010:271). Bu kişiler, aşırılığa kaçmayacak şekilde, biraz uçlarda yaşayan 

kişilerdir (Dean, 1995, Aktaran: Kılıç, 2013:60). 

 

1.2. Örgütsel Sinizm 

Sinizm kavramı sadece bireysel özelliklerden değil, aynı zamanda örgütsel nedenlerle de 

oluşmaktadır. Örgütsel sinizm olarak adlandırılan bu kavram, Dean’e göre sinizm, bilişsel (inanç), 

duygusal ve davranışsal olmak üzere üç boyutu olan bir kavramdır (Dean, 1998:345, aktaran: Kutanis 

ve Çetinel, 2010:188). Dean ve arkadaşları (1998)’nın tanımıyla, örgütsel sinizm, “örgütün bütünlükten 

ve dürüstlükten yoksun olduğuna inanç” ve “bireyin örgütü hakkındaki olumsuz tutumu” olarak ifade 

edilmiştir. Örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda, kişi çalıştığı örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna 

inanç duymaktadır. İkinci boyutu olan duygu boyutunda ise, inancın ötesinde çalıştığı kurum içinde 

olup bitenlere duygusal tepkiler gösterme eğilimindedir. Saygısızlık, kızgınlık, öfke, endişe, şüphe, 

soğukluk hissi gibi tepkiler, duygusal boyut altında incelenmektedir. Davranış boyutunu yaşayan 

çalışan, sadece içsel olarak yaşamamakta, içinde bulunduğu örgütü eleştirerek, karamsar tahminlerde 

bulunma eğilimleri göstermektedir, sıkça örgüt içi ilişkilerinde olumsuzdur, dalga geçme ve mizahı 

sıkça kullanır (Brandes, 1997; Dean ve arkadaşları, 1998; Abraham, 2000; Brandes ve Das, 2006).  

Rouillard (2003)’ın görüşüne göre ise, sinizm, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı 

oluşturulmuştur. Yurttaş, kamu kurumuna güvensizlik yaşamaktadır. Bireylerin, yönetime inanç 

duymamaya başlaması, yurttaşta şüpheciliğin başlaması olarak ifade edilebilir (Aktaran: Kılıç, 

2013:60). Çok benzer bir tanımla, Brandes (1997), sinizmi, örgüt içinde bireylerin birbirine olan 

şüpheleri olarak tanımlamaktadır.  

2. Yöntem 
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2.1.  Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının genel ve örgütsel sinik davranış gösterme eğilimini, 

genel ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi ve sinizmin çalışanların sosyo-demografik özelliklerine 

farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemektir.   

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. 

Çalışmada örneklem seçilmeden tüm çalışanlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, 300 anket 

dağıtılmıştır. Ancak, 211 anketin geri dönüşü sağlanabilmiştir. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu toplam 30 

sorunun yer aldığı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 10 ifadeden oluşan Genel Sinizm 

Ölçeği (4 ifade bilişsel boyut, 3 ifade duygusal boyut, 3 ifade davranış boyutu), ikinci bölümde 14 

ifadeden oluşan Örgütsel Sinizm Ölçeği (5 ifade bilişsel boyut, 5 ifade duygusal boyut, 4 ifade davranış 

boyutu) yer almaktadır. Son bölüm ise katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin yer aldığı 6 

sorudan oluşmaktadır. Katılımcılar, genel sinizmi oluşturan ifadelere “1=kesinlikle katılmıyorum, 

2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum; örgütsel sinizmi oluşturan 

ifadelere ise 1 asla, 2 nadiren, 3 ara sıra, 4 sıklıkla, 5 her zaman ölçeğini kullanarak yanıtlamışlardır. 

 

2.4. Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra, korelasyon analizi, bağımsız 

örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, p=0,05 

anlamlılık düzeyinde yapılmıştır.  

 

2.5. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 

Verilerin geçerlilik ve güvenilirliğini analiz etmek amacıyla Cronbach Alpha katsayısı ve keşfedici 

faktör analizinden yararlanılmıştır. Anketin güvenilirliği alfa değeri temel alınarak ve her bir alt boyut 

için Cronbach alfa katsayıları hesaplanarak yapılmıştır. Kabul edilebilir bir alfa değerinin en az 0,70 

olması arzu edilmektedir. Ancak bazı araştırmacılar inceleme türü çalışmalarında 0,5’e kadar makul 

kabul edilebileceğini öngörmektedirler (Altunışık, 2005:231). Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin 

genel iç tutarlılık katsayıları hem genel sinizm (0,804) hem de örgütsel sinizm (0,818) ölçeği için kabul 

edilebilir sınır olan 0,70’nin üzerindedir.  

Verilerin geçerliliğini ortaya koymak için hem genel sinizm, hem de örgütsel sinizm ölçekleri 

ayrı ayrı keşfedici faktör analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda hem genel sinizm, hem 

de örgütsel sinizm ölçekleri beklenilen uyumu göstermiştir. Yani daha önceki çalışmalarda ortaya 

çıkan yapıya uygun olarak maddelerin dağılımı söz konusu olmuştur. Genel sinizm ölçeğinden elde 

edilen verilerde KMO değeri 0,771 ve BTS anlamlı bulunmuştur. Verilerin toplam açıklanan varyansı 

%71,774 olup, faktör yükleri ve boyutların açıklanan varyansı ve cronbach alpha değerleri Tablo 1’de 

görülmektedir. Tablo incelendiğinde de görüleceği üzere çalışmanın verileri geçerlilik için gerekli 

şartları sağlamaktadır. 

Tablo 2: Genel Sinizm Faktör Analizi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,771 

Bartlett's Test of Sphericity Anlamlı 
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Approx. Chi-Square 994,401 df 45 Sig. 0,000 

Cronbach Alpha 0,804 Açıklanan Toplam Varyans 71,774 

Genel Sinizm Boyutları 
Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Davranışsal Boyut 25,923 0,913 

İnsanların çoğu kendini beğenmiştir 0,903 

Çoğu insan “başkası yapıyor ben niye yapmayayım” diye 

bir takım ahlaki değerleri görmezden gelebilir. 
0,903 

Çoğu insan fark edilmeyeceğinden emin olsa para 

ödemeden sinemaya girer 
0,897 

Duygusal Boyut 24,274 0,872 

Günümüzde çoğu kişi fedakâr insanlardan çıkar 

sağladığından fedakâr insanları görmek üzücüdür 
0,920 

İnsanlar genelde dürüstlük ve ahlaki standartlara sahip 

olmalarına rağmen çok az insan bunlara uyar 
0,869 

Çoğu insan başkalarına yardım etmek için kendini ortaya 

atmaz 
0,845 

Bilişsel Boyut 21,577 0,706 

Çoğu insan fırsatını bulsa vergi vermekten kaçar 0,775 

Çoğu insan arzu ettiği şeyler konusunda dürüst değildir 0,772 

Çoğu insan çıkarlarına uygunsa yalan söylemekten 

kaçınmaz 
0,753 

İnsanlar gerçekte olduklarından daha fazla diğerlerini 

düşünür görünürler 
0,548   

  

Tablo 2’de Örgütsel sinizm ölçeğinden elde edilen verilerin keşfedici faktör analizi sonuçları 

görülmektedir. Ölçeğin KMO değeri 0,800’dür ve BTS sonucu anlamlıdır. Toplam açıklanan varyansı 

%58,026 olan ölçeğin alt boyutlarına ait açıklanan varyans, faktör yükü ve cronbach alpha değerleri 

tabloda görülmektedir.  

Tablo 2: Örgütsel Sinizm Faktör Analizi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,800 

Bartlett's Test of Sphericity Anlamlı 

Approx. Chi-Square 1038,105 df 91 Sig. 0,000 

Cronbach Alpha 0,818 Açıklanan Toplam Varyans 58,026 

Örgütsel Sinizm Boyutları 
Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Duygusal Boyut 20,850 0,8013 

Çalıştığım hastaneyi düşündüğümde içimi sıkıntı kaplar. 0,903 

Çalıştığım hastaneyi düşündüğümde sinirlenirim. 0,903 

Çalıştığım hastaneyi düşündüğümde gerilim yaşarım. 0,897 

Çalıştığım hastanenin slogan ve uygulamaları ile dalga 

geçtiğimi fark ettim. 
0,610 

Çalıştığım hastane beni çileden çıkartır. 0,449 

Davranışsal Boyut 18,670 0,807 

Çalıştığım hastane hakkında, hastane dışındaki 

arkadaşlarıma yakınırım. 
0,800 

Diğer çalışanlarla çalıştığım kurumun uygulamalarını ve 

politikalarını eleştiririm. 
0,799 
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Çalıştığım kurumda işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında 

diğer çalışanlarla konuşurum. 
0,789 

Çalıştığım kurumla ilgili herhangi bir sorun gündeme 

geldiğinde çalışma arkadaşlarımız arasında anlamlı 

bakışmalar yaşanır. 

0,688 

Bilişsel Boyut 18,506 0,748 

Çalıştığım hastanede bir şey yapılacağı söylendiğinde, 

gerçekten söylenenin yapılıp yapılmayacağına şüpheyle 

bakarım. 

0,757 

Çalıştığım hastanenin amaçları politikaları ve 

uygulamaları arasında çok az ortak nokta vardır. 
0,748 

Çalıştığım hastane, çalışanlarına hak ettiği ödülü vermez 0,706 

Çalıştığım hastanede çalışanlara yönelik vaatler genellikle 

yerine getirilmez. 
0,628 

Çalıştığım hastanede söylenenle, yapılan birbirini tutmaz 0,621 

 

3. Bulgular 

Tablo 3’de katılımcıların sosyo-demografik özellikleri görülmektedir. Buna göre %31,3’ü 

erkeklerden oluşan katılımcıların %51,2’si evlilerden oluşmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu 

25-29 yaş aralığındadır (%33,6). Katılımcıların %60,2’i 5 yıldan daha az süredir sağlık sektöründe 

çalışmakta, bu çalışanların % 41,2’si hemşire, %40,3’ü idari personel, %11,4’ü doktor ve % 7,1’i 

sağlık teknisyeninden oluşmaktadır. 

Tablo 4: Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri (n=211)  

 
Özellik Sayı Yüzde  Özellik Sayı Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 145 68,7 Medeni 

durum 

Evli 108 51,2 

Erkek 66 31,3 Bekar 103 48,8 

Çalışma 

süresi 

<5 127 60,2 

Görev 

Doktor 24 11,4 

5-9 50 23,7 Hemşire 87 41,2 

≥10 34 16,1 Sağlık teknisyeni 15 7,1 

Eğitim 

durumu 

Lise 79 37,4 İdari personel 85 40,3 

Ön lisans 60 28,4 

Görev 

<25 57 27,0 

Lisans 46 21,8 25-29 71 33,6 

Lisansüstü 26 12,3 30-34 40 19,0 

    ≥35 43 20,4 

Tablo 5’de verilerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri görülmektedir. Tablo 

incelendiğinde görüleceği gibi çalışanların genel sinizm düzeyleri örgütsel sinizm düzeylerinden daha 

yüksektir.  

Tablo 5: Verilerin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Değerleri 

 Madde Sayısı Ortalama S.S. 

Bilişsel Boyutu 4 3,15 0,640 

Duygusal Boyutu 3 3,45 0,980 

Davranışsal Boyutu 3 3,58 0,993 

Genel Sinizm 10 3,37 0,607 

Bilişsel Boyutu 5 2,92 0,740 

Duygusal Boyutu 5 2,78 0,918 

Davranışsal Boyutu 4 2,87 0,692 

Örgütsel Sinizm 14 2,86 0,581 
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Çalışmada kullanılan ölçeklerin boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olup 

olmadığı Pearson Korelasyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir (Tablo 6). Yapılan analiz sonucunda 

genel sinizm ve örgütsel sinizm arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Buna 

karşılık genel sinizm ve örgütsel sinizmin kendi alt boyutları arasında yüksek seviyede bir ilişki olduğu 

bulunmuştur (p<0,005) Örgütsel sinizmin duygusal boyutu ile genel sinizm (r=-0,153) ve genel sinizmin 

bilişsel boyutu (r=0,-214) arasında istatistiksel olarak anlamlı ve ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  

 

Tablo 6: Sinizm ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Genel Sinizm 

(1) 
1        

Bilişsel Boyut 

(2) 
,685** 1       

Duygusal 

Boyut (3) 
,712** ,235** 1      

Davranışsal 

Boyut (4) 
,745** ,303** ,261** 1     

Örgütsel 

Sinizm (5) 
-0,098 -0,105 0,008 -0,118 1    

Bilişsel Boyut 

(6) 
0,003 0,014 0,054 -0,059 ,705** 1   

Duygusal 

Boyut (7) 
-,153* -,214** 0,007 -0,135 ,791** ,241** 1  

Davranışsal 

Boyut (8) 
-0,038 0,029 -0,06 -0,042 ,685** ,333** ,342** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), * Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

 

 

Çalışmada genel sinizm ve örgütsel sinizm ölçekler alt boyutlarına göre katılımcıların sosyo 

demografik özellikleri esas alınarak bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizine tabi 

tutulmuştur.  Yapılan analiz sonucunda genel sinizmin katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalışma 

süresi, eğitim durumları ve unvanları bakımından herhangi bir farklılık oluşturmadığı bulundu (p>0,05). 

Buna karşılık, katılımcıların yaşları esas alınarak yapılan analiz sonucunda duygusal boyut ve genel 

sinizmde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Yapılan LCD analizi sonuçlarına göre 

duygusal boyutta farkın 25-29 yaş grubu (3,72±1,041) ile 30-34 yaş grubu (3,33±0,906) ve 35 ve daha 

üzeri yaşlardaki katılımcılardan (3,22±0,936)  kaynaklandığı bulundu (p<0,05). Genel sinizmde fark, 25-

29 yaş grubu (3,51±0,627) ile 35 yaş ve üzeri katılımcılardan (3,18±0,525) kaynaklanmaktadır (p<0,05) 

(Tablo 7). 

 

 

Tablo 7: Genel Sinizmin Fark Analizi Sonuçları   

 
Yaş N Ortalama S.S. F p Post Hoc 

Duygusal Boyut ≤25
1 

57 3,38 0,935 2,889 0,037 2-3 p=0,045 
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25-29
2 

71 3,72 1,041 2-4 p=0,009 

30-34
3 

40 3,33 0,906 

≥35
4 

43 3,22 0,936 

Genel Sinizm 

≤25
1 

57 3,32 0,698 

2,771 0,043 2-4 p=0,006 
25-29

2 
71 3,51 0,627 

30-34
3 

40 3,39 0,450 

≥35
4 

43 3,18 0,525 

Çalışanların sosyo demografik özellikleri esas alınarak gerçekleştirilen analizi sonuçlarına göre 

katılımcıların yaş, çalışma süresi ve eğitim düzeyleri bakımından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05). Katılımcıların cinsiyetleri esas alınarak yapılan analiz sonucunda bilişsel boyutunda istatistiksel 

açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).  Boyuta kadınların katılımı erkeklerden daha fazla olmuştur. 

Çalışanların medeni durumu esas alınarak yapılan analiz sonuçlarına göre, bilişsel boyut ve duygusal 

boyutta istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Bilişsel boyutta evli olanlar; duygusal boyutta ise 

bekarların katılımı daha yüksek bulunmuştur. Çalışanların unvanları esas alınarak yapılan analiz 

sonuçlarına göre, duygusal boyut ve davranışsal boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,05). LSD analizi sonuçlarına göre duygusal boyutta fark, idari personel ile sağlık teknisyenleri ve 

hemşirelerden kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 8: Örgütsel Sinizmin Fark Testi Sonuçları  

 
Cinsiyet n Ort. S.S. t p 

Bilişsel 

Boyut 

Kadın 145 2,95 0,808 
0,868 0,010 

Erkek 66 2,87 0,563 

 Medeni durum n Ort. S.S. t p 

Bilişsel 

Boyut 

Evli 108 2,94 0,626 
0,256 0,011 

Bekar 103 2,91 0,845 

Duygusal 

Boyut 

Evli 108 2,74 0,827 
-0,635 0,027 

Bekar 103 2,83 1,007 

 Unvan n Ort. S.S. F p. 

Duygusal 

Boyut 

Doktor
1 

24 2,72 0,894 

5,661 0,001 
Hemşire

2 
87 2,55 0,875 

Sağlık tekniknisyeni
3 

15 2,56 0,901 

İdari personel
4 

85 3,08 0,900 

Davranışsal 

Boyut 

Doktor
1 

24 3,00 0,603 

3,364 0,020 
Hemşire

2 
87 2,71 0,726 

Sağlık tekniknisyeni
3 

15 3,20 0,380 

İdari personel
4 

85 2,94 0,690 

POST HOC. Duygusal Boyut 2-4 p=0,000 3-4 p=0,036; Davranışsal Boyut 2-3 p=0,011 2-4 

p=0,029 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Sağlık personellerinin çalıştıkları kurumlara karşı hissettikleri olumsuz duygular, şüphecilik, 

karamsarlık, kızgınlık, sıkça eleştiride bulunma eğilimleri sinizmin sağlık örgütleri içinde artan oranlarda 

var olduğunu göstermektedir. Sinizmin birçok çeşidi bulunmakla birlikte, bu çalışmada sadece genel 

sinizm ve örgütsel sinizm değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, genel sinizm ile 

örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Efilti ve arkadaşlarının (2008) çalışmalarında da 

örgütsel sinizm ile genel sinizm arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak, Tokgöz ve 

Yılmaz (2008) tarafından yapılan çalışmada bu iki değişken arasında düşük bir ilişki olduğu belirtilmiştir.  
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Çalışmanın bir başka sonucu ise, genel sinizmin katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalışma 

süresi, eğitim durumları ve unvanları bakımından herhangi bir farklılık oluşturmadığıdır. Benzer şekilde, 

Efilti, Gönen ve Öztürk (2008), demografik bilgilerin, yönetici sekreterlerin genel ve örgütsel sinizm 

düzeyini etkilemediği bulgusuna ulaşmıştır. Tokgöz ve Yılmaz (2008), turizm sektöründe mevsimlik ve 

kadrolu çalışan işgörenler üzerinde yaptıkları araştırmada, eğitim düzeylerinin farklı olmasının örgütsel 

sinizm düzeyini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmaya göre, eğitim düzeyi arttıkça, örgütsel 

sinizm düzeyi artmaktadır denebilir.  

Çalışma sonuçlarına göre, genel sinizm örgütsel sinizmden daha yüksek düzeydedir. Genel 

sinizmde davranışsal boyut daha fazla iken; örgütsel sinizmde bilişsel boyutun daha yüksek seviyede 

değer aldığı görülmektedir. Araştırmaya göre, sağlık çalışanlarında kişilik sinizminin daha yaygın olduğu 

varsayımı ile, kişilerin bireysel olarak sinizmle baş etmeleri gerekmektedir. Sinizm seviyesi yüksek olan 

kişi, kendisi de bu durumdan epeyce zarar gördüğü gerçeği ile, mümkün olabildiğince sundukları hizmetin 

olumlu taraflarını görme, eleştirilerinde yapıcı olma, sadece eleştirmeye değil, aynı zamanda çözüm 

üretmeye yönelmeleri önemlidir. İşgören, genel sinizmi en aza indirme amacıyla, psikolojik anlamda 

kendisini rahatlatacak uğraşlara yönelmelidir. Çalışma sonuçlarından hareketle, sağlık çalışanlarında 

örgütsel sinizm değerleri çok yüksek seviyelerde bulunmamakla birlikte, yine de hastane yönetimlerinin, 

bunun oluşmaması için bir takım önlemler almaları gerekmektedir. İşgörenlerin örgüte karşı olumsuz hisse 

kapılmasını önlemek adına, tüm yönetim kadrosunun daha adil, şeffaf ve dürüst uygulamaları benimsemiş 

olması önemlidir. Çözüm üretme sürecinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, bütün sağlık politikası ve 

stratejik plan belirleyicilerin bütün sağlık personelinin sorunlarına çözüm olabilecek bir sistem 

geliştirmeleri gerektiği düşünülmektedir. Bir hastane yönetimi, sadece sorunla ilgilenmiş görünmek için 

bir faaliyet gerçekleştirmemeli, sorunu bütün paydaşları ile birlikte değerlendirerek kökten çözüme 

odaklanmalıdır. Nöbet sistemi gibi iş-aile dengesini etkileyen çalışma koşulları, muhattap olunan profilin 

‘‘hasta’’ olması gibi sebepler düşünüldüğünde, zaman zaman zor durumda kalan sağlık personeline 

yönelik destek programları oluşturulmalı, örgütsel güven ve bağlılık hissedebilecekleri uygulamalar 

sağlanmalıdır.  

Sağlık kurumlarında yoğun bir şekilde artan ‘‘her taşın altında bir bit yeniği arayan’’ çalışan 

profili, hem yönetim uygulamalarını hem de sunulan sağlık hizmetinin kalitesini etkileyecektir. Dolayısı 

ile, sağlık sektöründe akademik anlamda sinizm kavramının araştırılması, sinizme neden olabilecek farklı 

boyutların ortaya çıkarılması için nicel ve nitel çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.  
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ÖZET  

Çalışmanın amacı, sağlık hizmetleri piyasasında rekabetin doğasıyla ilgili temel konuları 

tanımlamak, rekabetin toplumsal refah ve kalite üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve rekabetle ilgili 

teorik ve ampirik literatürü incelemektir. Bu amaçla, günümüzde sağlık hizmetleri piyasasında var olan 

rekabet ve kaliteyle ilgili teorik ve ampirik çalışmalar ele alınmış ve çalışmalarda ulaşılan bulgular 

değerlendirilmiştir.  

Çalışma sonucuna göre, rekabetin toplumsal refah üzerindeki etkisi tam olarak ortaya 

konulamamasına rağmen fiyatın sabit olduğu sağlık hizmetleri piyasasında teori, rekabetin kaliteyi 

artırdığı ve toplumsal refaha katkı sağladığı yönündedir. Fiyat ve kalitenin hastaneler tarafından 

belirlenmesi durumunda rekabetin pozitif ve normatif etkileri açık değildir.  

   Anahtar Kelimeler: Rekabet, Kalite, Sağlık Hizmetleri Piyasası  

 

COMPETITION AND QUALITY IN HEALTHCARE MARKET RELATED TO ECONOMIC 

THEORY AND ECONOMETRICS   

ABSTRACT 

The goal of this paper is to identify key issues concerning the nature of competition in health 

care markets and its impacts on quality and social welfare and to identify pertinent findings from the 

theoretical and empirical literature on this topic. The theoretical literature in economics on competition 

and quality and the empirical findings on competition and quality in health care markets are surveyed 

and their findings assessed.  

Theory is clear that competition increases quality and improves consumer Fambiguous. When 

firms set price and quality, both the positive and normative impacts of competition are ambiguous.  

Key Words: Competition, Quality, Healthcare Services 
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1. GİRİŞ 

Siyasi, ekonomik ve çevresel problemlerin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, sağlık 

hizmetlerinde piyasa ekonomisinin en yoğun olduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak 

üzere tüm ülke ekonomilerinde en belirgin problemin sağlık harcamalarındaki öngörülemez artış olduğu 

söylenebilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu ortak sorununa çözüm olarak serbest piyasa 

ekonomisi önerilmiş ve sağlık hizmetlerinde rekabete açık alanlarda maliyetin azaltılması ve sunulan 

hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.  Ancak sağlık hizmetleri piyasasında serbest piyasa 

ekonomisinin yaygınlaşmasıyla piyasada bir takım başarısızlıklar ortaya çıkmış ve bu başarısızlıklara 

çözüm olarak anti tröst uygulamalar önerilmiştir. Bu uygulamalar sonucunda rekabetin maliyet ve kalite 

üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır (Gaynor ve Hass-Wilson, 1999).  

Çıkarları birbirinden farklılaşan ve hatta çelişen bireylerin kendi kişisel faydalarını maksimize 

etmeleri temeline dayanan rekabet normal şartlarda serbest piyasa ekonomilerinin işleyişinin ana eksenini 

oluşturmaktadır. Rekabet en azından piyasanın denge durumunda yani tüketicilerin faydalarını maksimize 

ettiği, üreticilerin de kârlarını maksimize ettikleri noktada sosyal refahın en üst düzeye çıkarılmasıyla 

örtüşmektedir. Ayrıca rekabet, minimum maliyetle maksimum kâr elde etmeyi düşünen firmaların 

ekonomik etkinliği sağlamaları yönünde görünmez bir el görevi de üstlenmektedir (Gaynor ve Vogt 

1999:2; Wesibrod, 1991:1). 

Günümüzde ülkeler, sağlık hizmetleri piyasasında bir takım yeniliklerle tanışırken, süregelen 

piyasada rekabetin yapısı da hızla değişmiştir. Standart piyasa temeline dayalı iktisat teorisinde, piyasa 

aktörlerinin ekonomik etkinliği gözeterek (minimum maliyetle maksimum çıktı elde edilmesi) faaliyet 

gösterdiklerini varsayılmaktadır. Birçok durumda piyasada rekabet eden hastaneler etkin üretim söz 

konusu iken fiyatları düşürüp üretimi artırmaktadırlar. Dolayısıyla, sağlık hizmetleri piyasasında 

hastaneler arasındaki rekabet, ekonomik verimlilik bakımından değerlendirilirse yararlı sonuçlar elde 

edilebilir (Bernstein ve Gauthier, 1998:1421).  

Sağlık hizmetleri piyasasını piyasa güçlerine bırakarak (özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık 

hizmetleri piyasasında özelleştirme sürecinin hızlanması) rekabetin olumlu etkilerinden yararlanma 

düşüncesi bu piyasanın kendi kurumsal yapısından kaynaklanan farklılıkları nedeniyle bir takım sıkıntılar 

yaşanmasın neden olmuştur. Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinin emek arzı cephesinde yer alan hastane 

yöneticileri ve doktorların hastalarla ilgili konularda farklı materyallere sahip olmaları (sağlık ürünlerinin 

homojen olmaması nedeniyle) sağlık hizmetleri piyasasında rekabetin ölçülmesini zorlaştırmaktadır. Bu 

piyasada sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi çoğunlukla imkânsızdır çünkü bu hizmetler eleştiriye açık 

olan tedavi şekillerinden oluşmaktadır. Hastanelerin çok servisli firmalar olmaları ve ayrıca hastane 

sahiplerinin kârı maksimize etme güdüsüyle hareket etmeleri, bu sektöre yatırım kararı alacaklarda, 

hastaların daha çok talep edecekleri hizmetler ve kâr getirisi daha yüksek olan servisleri tercih etmelerinde 

etkin olacaktır (Eggleston ve Yip 2004:3). 

Hastane piyasa yapısını ve hastaneler arasındaki rekabeti inceleyen çok sayıda çalışma vardır 

(Dranove, Shanly ve White, 1993; Connor, Feldman ve Dowd, 1998; Krishnan, 2001; Dranove ve 

Ludwick, 1999). Bu çalışmaların büyük çoğunluğu, yoğunlaşma ve fiyat arasında pozitif ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Daha az sayıdaki çalışmalar, hastaneler arasındaki yoğunlaşma ve hastane kalitesi yani 

yoğunlaşma ve sunulan hizmetler arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Dranove, Shanly ve Simon, 1992; 

Kessler ve McClellan, 2000; Volpp ve Waldfogel, 2000). Bütün bu çalışmalar sonucunda kesin bir yargıya 

varılamamıştır. Bazıları kalitenin, hastane piyasasındaki daha düşük yoğunlaşmayla ortaya çıkabileceğini 

savunurken diğerleri bunu kabul etmemişlerdir (Abraham, Gaynor ve Vogt, 2003:2). 
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Sağlık hizmetleri piyasasında rekabet konusu, hastaneler arasındaki rekabetle sınırlandırılmıştır. 

Hastaneler arasındaki rekabet, uygulanmakta olan fiyat politikasına göre değişmektedir. Sabit fiyat söz 

konusu ise, hastaneler hastaları elde etme konusunda fiyatı kullanamayacaklar bunun yerine tıbbi 

hizmetler ve otelcilik hizmetlerini kullanacaklardır. Bu durumda sabit fiyat veri iken kaliteye dayalı 

rekabet geçerli olacaktır. Dünyada yaygın olan uygulama da kaliteye dayalı rekabettir. Çünkü dünya 

genelinde fiyatlar devlet tarafından belirlenmektedir. Ancak bazı gelişmiş ülkelerde fiyatlar, hastaneler ve 

hastalar tarafından belirlenmektedir (arz-talep). Fiyatın arz ve talebe göre belirlendiği hastane piyasasında 

rekabet, fiyata dayalı olacaktır. Söz konusu bu farklılıklar çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde daha 

detaylı olarak ele alınacaktır.   

 

2. HASTANELER ARASINDA FİYAT VE KALİTEYE DAYALI REKABET  

Literatür çalışmaları, hastanelerin fiyat ve kaliteye dayalı rekabet ettiklerini; fiyata dayalı 

rekabette, sunulan hizmetlerin fiyatlarında görülen artışların hastanelerin sundukları hizmetleri etkilediğini 

vurgulamışlardır. İktisat teorisine göre, hastaların sunulan hizmetlerin fiyatlarına karşı duyarlıdırlar. 

Ancak uygulamada hastaların fiyatlara karşı duyarsız oldukları gözlemlenmiştir. Çalışmanın bu 

bölümünde hastaneler arasındaki rekabet, fiyata ve kaliteye dayalı rekabet olarak iki başlık atında 

incelenmiştir. Ayrıca fiyata dayalı rekabet konusu, fiyatın sabit ve değişken olması durumuna göre analiz 

edilmiştir.  

 

2.1. Fiyata Dayalı Rekabet  

Hastaneler arasındaki rekabet, cari fiyat üzerinden yapılıyorsa bu durum fiyata dayalı rekabet 

olarak ifade edilmektedir. Fiyata dayalı rekabet, etkinliğin artması ve kullanılan kaynakların (gereksiz 

kaynakların) kısılması konusunda tedarikçileri teşvik etmektedir. Fiyata dayalı rekabette, hasta adına 

sağlık bakanlığı ve sağlık sigortacıları belirli hastanelerle anlaşma yapmaktadırlar, anlaşmanın içeriğinde 

hastaların yararlanacakları hizmetlerin fiyatı ve niteliği yer almaktadır. Amaç, hastanelerin belli şartlar 

altında rekabet etmelerini sağlamaktır (Mukamel, Zwanziger ve Bamezai, 2002:2). 

Eggleston ve Yip, fiyata dayalı rekabetin geçerli olduğu bir piyasada hastaların sağlık 

hizmetlerinden yararlanma durumunu araştırmışlardır. Bu amaçla ortaya koydukları modelde, üç tür 

temsilci etkileşim içindedir: doktorlar, hastane yöneticileri ve hastalar. Model bazı varsayımlara 

dayanmaktadır. Birincisi, sağlık hizmetleri piyasasından yararlanan hastaların tamamı sigortalı değildir 

(bazıları tam kapsamlı sağlık sigortası güvencesine sahiptir bazıları ya hiç yada belli oranda sağlık 

sigortası güvecesine sahiptir). İkincisi, hastalar gelir düzeylerine göre iki gruba ayrılmıştır: i=H yüksek 

gelir grubunda olan hastalar yani sigortalı olanlar ve düşük gelir grubunda yer alan hastalar yani sigortasız 

olanlar i=L. Burada “i” hastayı temsil etmektedir. Hastane “j” olarak gösterilmektedir. Hastane farklı 

servislerde görev yapmak üzere bir doktoru görevlendirmiştir. Üçüncüsü, modelde sadece iki servis vardır. 

j=1 kârlı servisleri temsil etmektedir (yani ileri teknoloji kullanan servisler ve ileri teknoloji ürünü pahalı 

ilaçlar), j=2 fiyatın marjinal maliyetin altında olduğu servisleri göstermektedir (temel hizmetler). 

i
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hastasına “j” hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerini temsil etmektedir. 
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fiyat olarak tanımlanmaktadır. P=1 maliyeti tamamen içine alan fiyatı temsil etmektedir. Hastalar 
iC0  

katkı payı bedelini ödemek zorundadırlar. Burada katkı payı 0
10  iC
olarak belirlenmiştir.  

Modele göre, şehir merkezinde oturan sigortalı bir hasta faturanın %35’ni ödemektedir:

.35,00 HC
 Sigortasız bir hasta sağlık harcamalarının tamamını ödemektedir:

10 LC
. Buna göre:  
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  dır. 

Hizmet başına ödeme sisteminin geçerli olduğu piyasalarda sağlık sigortasının neden olduğu 

bozulma, sağlık hizmetlerinin daha fazla kullanılmasına neden olmuştur. Hizmet başına ödeme sistemi 

geçerli iken hastaları elde etme konusunda rekabet eden hastaneler maliyet artışına neden olmaktadırlar.  

Çalışma sonucuna göre, sağlık sigortası kapsamında olmayan hastaların mutlaka sigorta 

kapsamına alınması ve hizmetlere erişimde eşitliğin sağlanması, sağlık hizmetlerini satın alacak gücü 

olmayanların gözetilmesi ve onun dışındakilerin hizmetten yararlandığı ölçüde bedeline katlanması 

gerektiği savunulmaktadır. Politika yapıcılar düzenleme ve ödeme teşviklerine gereken özeni gösterdiği 

sürece hastanelerin özelleştirilmesi ve hastaneler arasındaki rekabet toplumsal refahın artmasına katkı 

sağlayacaktır (Eggleston ve Yip, 2004:7-8).  

 

2.1.1. Sabit Fiyatın Geçerli Olduğu Piyasalarda Hastaneler Arasındaki Rekabet ve Kalite İlişkisini 

İnceleyen Çalışmalar 

Değişken fiyatlar veri iken rekabet ve kaliteyle ilgili teorik bulgular açık değilken sabit fiyatların 

söz konusu olduğu durumda sağlık hizmetleri piyasasında rekabet ve kaliteyle ilgili teorik kanıtlar açıktır. 

Yapılan çalışmalara göre belli bir dönem için belirlenmiş fiyatlar marjinal maliyetin üzerinde iken 

hastaneler arasındaki rekabet, kalitenin artmasına neden olmaktadır. Kalite artışı, hastanın refahını 

artırırken toplumsal refaha katkı sağlayamamaktadır (Gaynor, 2006:10). 

. Tablo 2.1, sabit fiyatın geçerli olduğu piyasalarda rekabet ve kalite ilişkisini ele alan çalışmaların 

bir özetini ve sonuçlarını göstermektedir. Tabloda 2.1’de, son sütunda yer alan “Rekabetin Kalite 

Üzerindeki Etkisi”, rekabet ölçümü ve kalite ölçümü arasındaki ilişkinin yönünü göstermektedir. Örnek 

olarak, ilk sırada yer alan “Artmıştır” ifadesi, kalitenin daha rekabetçi piyasalarda daha fazla arttığı 

anlamında kullanılmıştır. Kaliteyle ölüm oranı arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur-daha düşük 

ölüm oranı daha yüksek kalite demektir. Rekabetle HHI değeri (bir piyasada rekabet eden tüm firmaların 

piyasa paylarının karelerinin toplamına eşittir) arasında da ters yönlü ilişki söz konusudur-daha rekabetçi 

piyasalarda HHI değerleri daha düşüktür. Dolayısıyla, rekabetin kaliteyi artırmasıyla ilgili sonuç ölüm 

oranı ve HHI arasındaki pozitif ilişkiye dayanmaktadır. Rekabetin daha az olduğu piyasalarda ölüm oranı 

ve HHI değeri daha yüksektir (Gaynor, 2006:2; Baker, 2001:232; Zwanziger ve Money, 2001:79). 
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Tablo: 2.1 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Rekabetle İlgili Çalışmalar: Sabit Fiyat. 

Çalışmalar 
Çalışma 

Yılı 

Çalışmanın 

Yapıldığı 

Yer 

Hastalık 

Türü 

Ödeyici 

Kurum 

Kalite 

Ölçümü 

Rekabetin 

Kalite 

Üzerindeki 

Etkisi 

Gowrisankaran 

ve Town 

(2003) 

1991-

19931 

1989-

19922 

Los 

Angeles 

Kalp 

Krizi1 

Pnomoni2 

Medicare 
Ölüm 

Oranı 

Azalmaktadır 

(Ölüm Oranı 

Artmaktadır) 

Kessler ve 

Geppert 

(2005) 

1985-

1996 
ABD Kalp Krizi Medicare 

Tekrar 

Yatış, 

Ölüm 

Oranı 

Artmaktadır 

(Ölüm Oranı 

Azalmakta ve 

Yeniden Yatış 

Azalmaktadır) 

Tay (2003) 1994 

Kaliforniya, 

Oregon, 

Washington 

Kalp Krizi Medicare 
Ölüm 

Oranı 

Artmaktadır 

(Ölüm Oranı 

Azalmakta) 

Held ve Pauly 

(1983) 

1977-

1978 
ABD 

Böbrek 

Yetmezliği 
Medicare 

Hasta 

Başına 

Diyaliz 

Makinesi 

Artmaktadır  

Kaynak: Gaynor 2006, 36.  

Gowrisankaran ve Town (2003), Los Angeles şehrinde, hastane piyasa yoğunlaşmasının riske 

bağlı ölümlerden kalp krizi ve pnomoni hastaları üzerindeki etkilerini sadece Medicare hastaları için 

incelemişlerdir. Çalışmalarında, daha düşük HHI değerlerinin geçerli olduğu hastanelerde tedavi gören 

Medicare hastalarda ölüm oranın daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca rekabet, Medicare 

hastalarda kaliteyi azaltmıştır. Pnomoni hastalarıyla ilgi çalışmalarından ise kesin bir sonuç 

alamamışlardır (Gowrisankaran ve Town 2003:1403-1422).  

Kessler ve Geppert (2005) ABD’de 1985-1996 yılları arasında riske bağlı kalp krizi ölümlerini 

Medicare hastalarda incelemişlerdir. Medicare hastalarda kalp krizine bağlı ölüm oranları hastaların ilk 

yatışı ve tekrar yatışlarına göre ayrı ayrı ele almışlardır. Kessler ve Geppert’in ulaştıkları sonuçlara göre, 
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hastaneye tekrar yatışı yapılan kalp hastalarının ölüm oranı ilk yatanlara göre daha fazladır ayrıca HHI ile 

ölüm oranı arasında ters yönlü ilişki söz konudur (Kessler ve Geppert, 2005:575-589).  

Tay (2003), 1994’te Kaliforniya, Oregon ve Washington’da Medicare sigorta programına kayıtlı 

kalp hastaları üzerinde, belirlenmiş fiyat söz konusu iken talebin kalite esnekliğini araştırmıştır. Kalite 

ölçümleri iki klinik sonuca dayanmaktadır: Ölüm oranı ve komplikasyon düzeyi. Tay, hastaneye olan 

talebin mesafe ile ters orantılı kaliteyle doğru orantılı olduğu sonucuna varmıştır. Hastanın sağlık 

hizmetine ulaşımı zorlaştıkça hizmete olan talebi azalmaktadır. Dolayısıyla hasta hangi hastane daha yakın 

ise o hastaneyi tercih edecektir. Fiyat sabit kabul edildiğinden talep esnekliği kaliteyle 

ilişkilendirilmektedir. Buna göre bir hastanenin kalitesi arttıkça o hastaneye olan talep artmaktadır (Tay, 

2003:786-814).  

Held ve Pauly (1983), diyaliz piyasasında kalite ve rekabeti incelemişlerdir. 1977-1978 

döneminde ABD’de şehir merkezinde ikamet eden ve böbrek yetmezliği olan Medicare hastaların 

tamamını çalışmaya dahil etmişlerdir. Kalite ölçümü hasta başına düşen diyaliz makinesidir. Piyasa 

yoğunlaşmasının daha az olması halinde böbrek hastası başına düşen makine sayısı artmaktadır. Hasta 

başına diyaliz makinesi arttıkça sunulan hizmetin kalitesi de artmaktadır (Held ve Pauly, 1983:95-118). 

 

2.1.2. Değişken Fiyatın Geçerli Olduğu Piyasalarda Rekabet ve Kalite İlişkisini İnceleyen 

Çalışmalar 

Fiyatların firmalar tarafından belirlendiği piyasalarda kalite ve rekabetle ilgili ekonometrik 

çalışmalar “Medical Arms Race (MAR)” alanında yapılmış eski çalışmalardan ve hastaneler arasındaki 

rekabetin kalite üzerindeki etkilerini inceleyen yeni çalışmalardan oluşmaktadır. MAR kısaca tıp 

alanındaki teknolojik savaş-yarış olarak ifade edilebilir. Örneğin, hastanelerden birisinin göz ameliyatında 

ileri teknoloji ürünü bir makine satın alıp ayrıca bu aletle ameliyat yapacak ekibi istihdam etmesi MAR 

olarak ifade edilmektedir (Gaynor, 2006:21).  

Tablo 2.2, değişken fiyatların geçerli olduğu piyasalarda rekabet ve kalite ilişkisini inceleyen 

çalışmaların özetini ve sonuçlarını vermektedir. Tabloda “Rekabetin Kalite Üzerindeki Etkisi” başlıklı 

sütun, rekabet ve kalite ölçümü arasındaki ilişkinin yönünü göstermektedir. Çalışmada kullanılan kalite 

ölçümü, “Kalite Ölçümü” başlığıyla verilmiştir. Rekabet ölçümü, “Rekabet Ölçümü” başlığı altında 

verilmiştir. Örnek olarak, Joskow çalışmasında, HHI değerlerinden yararlanmıştır buna göre daha 

rekabetçi piyasalarda (HHI’nın düşük olduğu piyasalarda) yatak işgal oranı daha düşüktür.  

Tablo 2.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Rekabetle ilgili Ampirik Çalışmalar: Değişken Fiyat 

 

Çalışmala

r 

Çalışmanı

n 

Yapıldığı 

Yıl 

Çalışmanı

n 

Yapıldığı 

Coğrafi 

Bölge 

 

Hastalıkla

r 

 

Ödeyicile

r 

Kalite 

Ölçümünde 

Yararlanılan 

Değişkenler 

 

Rekabe

t 

Ölçüm

ü 

Rekabetin 

Kalite 

Üzerinde

ki Etkisi 

Joskow 
1976 ABD Tamamı Tamamı Yatak 

kapasitesinde

HHI Artmıştır 

(Kapasite 
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(1980) ki artış aşırı 

artmıştır) 

Robinson 

ve Luft 

(1985) 

1972 ABD Tamamı Tamamı 

Yatan 

hastalar, 

ayakta tedavi 

görenler, 

ziyaretler, 

yatış süresi, 

ortalama 

maliyet 

HHI 

Artmıştır 

(Yatış 

süresi) 

Dranove 

ve 

Diğerleri 

(1992) 

1983 
Kaliforniy

a 
Veri yok Tamamı 

Yüksek 

teknolojiyle 

hizmet veren 

servisler 

HHI 

Artmıştır 

(zayıf) 

(servislerd

e hizmet 

artmıştır) 

Sari 

(2002) 
1991-1997 16 Eyalet Tamamı Tamamı 

Kalite 

göstergeleri 
HHI 

Artmış 

(kalite 

göstergele

ri 

iyileşmiş) 

Kaynak: Gaynor 2006, 37-38. 

Fiyatların firmalar tarafından belirlendiği piyasalarda rekabet ve kalite konusu 1980’li yıllarda ele 

alınmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar, hastaneler arasında fiyata dayalı rekabetin zayıf olduğu konusunda 

görüş birliği içindedirler. Bu dönemde yapılan çalışmalardan ilki Joskow’a (1980) aittir. Joskow, 1976 

yılına ait verilerle ABD’deki hastanelerin tamamına ait yatak işgal oranı ve HHI arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Joskow, yatak işgal oranını kalite olarak almıştır. Çalışma sonucuna göre piyasa 

yoğunlaşmasının az olduğu piyasalarda hastanelerin yatak işgal oranı daha yüksektir (Joskow, 1980:421-

447).  

Robinson ve Luft (1985), 1972’de Kaliforniya’da piyasa yapısının ortalama maliyet, ortalama 

yatış süresi, ayakta tedavi görenlerin hastaneye başvuru oranları ve yatarak tedavi görme üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Hastaneler arasındaki rekabette kullanılan faktörlerden birisi hastaneler 

arasındaki mesafenin belirlenmesidir. Bu mesafe 24,14 kilometre çap (15 mil) olarak belirlenmiştir. 

Robinson ve Luft hastanelerin mesafe olarak birbirlerine yakın olmaları halinde (24,14 kilometre çapı 

içinde), günlük maliyetin ve hasta başına hastane maliyetinin yüksek olduğu ve hasta yatış oranının 
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yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Buna göre hastanelerin birbirlerine yakınlığı ile hastane maliyeti 

arasında pozitif yönlü ilişki söz konusudur. Bu durum aynı zamanda MAR’a bağlı maliyet artışı olarak 

ifade edilmektedir. Robinson ve Luft, sağlık hizmetleri piyasasında rekabetin yol açtığı maliyet artışının 

toplumsal refahı azaltacağını ifade etmektedirler (Robinson ve Luft 1985:333-356). 

Dranove ve diğerleri (1992), Kaliforniya’da 1983 yılına ait verilerden yararlanarak HHI ve piyasa 

hacminin, belirli teknolojilerin benimsendiği bir piyasada hastane sayısı üzerindeki etkisi ele almışlardır. 

HHI’nın bu teknolojileri benimseyen hastaneler üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. 

Buna göre yoğunlaşmanın daha az olduğu piyasalarda teknolojinin benimsenme oranı daha yüksektir. 

Ayrıca, piyasa hacminin teknolojilerin benimsenmesinde güçlü etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. 

Onlara göre, piyasa hacmi (hastane sayısı) piyasa yoğunlaşmasından daha önemlidir (Dranove ve diğerleri 

1992:247-262). 

Sari (2002), Encinosa ve Bernard’ın kullandığı kalite göstergelerinden yararlanarak ilginç bir 

çalışma yapmıştır. Sari, 1992-1997 döneminde ABD’nin 16 eyaletindeki hastanelerde riske bağlı ölüm 

oranlarıyla ilgili verileri kullanarak kalite ölçümü yapmıştır. Çalışmasında SCP (Structure-Conduct-

Performance) yaklaşımından yararlanmıştır. Sari, piyasa yoğunlaşmasının artması halinde (HHI değeri 

yüksek) kalitenin anlamlı bir şekilde düştüğü sonucuna varmıştır –hastane piyasa payında %10’luk bir 

artış olduğunda kalitede %18’lik düşüş olmaktadır (Sari, 2002:571-584). 

          

2.2. Kaliteye Dayalı Rekabet 

Kalite, birçok nedenden dolayı sağlık hizmetleri piyasasında oldukça önemlidir. Birincisi, bireyin 

iyileşmesinde kalitenin önemi büyüktür ve çoğunlukla diğer mal ve hizmetlerin kalitesinden daha da 

önemli olabilir. İkincisi, sağlık hizmetleri harcamalarına karşı sigortanın yaygın oluşu nedeniyle sağlık 

hizmetleri piyasasında tüketiciler masrafların tamamından sorumlu değildir. Dolayısıyla fiyatın piyasadaki 

rolünün azalması tüketicilerin tercihinde kalitenin önemini daha da etkili hale getirmektedir (Gaynor, 

2006:2). 

Mukamel, Zwanziger ve Bamazai’ye (2002) göre tüketiciler, otel hizmetlerinin kalitesini klinik 

hizmetlere göre daha kolay değerlendirebildiklerinden hastaneler, kaynakların çoğunu klinik hizmetlerden 

otel hizmetlerine kaydırmaktadırlar.  Mukamel, Zwanziger ve Bamezai, söz konusu hipotezi test 

edebilmek için 1982 ve 1989 yıllarında Kaliforniya’da sağlık piyasasında rakip hastaneleri incelemişlerdir. 

Hastanelerin önceki yıllara dayanan kaynak paylaşımı ve daha sonraki yıllara ait sözleşmeler incelenmiş 

ve bu dönemde rekabetin kaliteye dayalı rekabetten fiyata dayalı rekabete kayıp kaymadığı incelenmiştir. 

Klinik sonuçlar arasındaki ilişki, riske bağlı ölüm oranları ve kaynak paylaşımı açısından 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel endişesi, maliyetteki azalmalarla artan ölüm oranları arasında ilişki 

olabileceğidir (Mukamel, Zwanziger ve Bamezai 2002:1). 

Sağlık hizmetleri piyasasında kalite, en az fiyat kadar önemlidir. Gerçekten, sağlık hizmetleri 

analizcilerinin çoğu ABD sağlık hizmetlerinin temel başarısızlığı olarak kalitede karşılaşılan problemleri 

göstermektedirler (Kohn, Corrigan ve Donaldson, 1999). Sağlık hizmetlerinde kalitenin yerleşmesinde 

antitröst önemlidir. Çünkü sağlık hizmetlerinde kalite piyasalar aracılığıyla belirlenmektedir (Sage, 

Hyman ve Greenberg, 2003:31-44). Mahkemeler ve antitröst yasaları uygulayan kuruluşlar tek tip tutumla 

kalitenin yerleşmesini sağlayamamaktadırlar. Bazı olaylarda antitröst, kalite üzerinde etkili olan faktörleri 

açıkça ortaya koyabilmektedir. Ancak, birçok durumda fiyata dayalı rekabetin kalite üzerinde yararlı 

etkilere yol açtığı açıkça ifade edilebilir (Gaynor, 2006:3-4).  
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Kaliteye dayalı rekabet, fiyata dayalı rekabete benzememektedir. Kaliteye dayalı rekabet, 

maliyetlerin artmasına neden olurken, klinik ve otel hizmetlerini de farklı şeklide etkileyebilmektedir. 

Hastanelerin klinik yada otel hizmetlerine yatırım yapmalarında hastaların hastane seçiminde serbest 

davranabilmeleri etkilidir. Hastane seçimi hastaya bırakıldığında hasta bu tercihi büyük ölçüde doktora 

bırakacaktır. Luft ve diğerlerinin (1990) araştırmasına göre, hastaların hastane seçiminde doktorların 

tavsiyeleri etkilidir (Luft vd., 1990:2899-2909). Hastaların doktorların tavsiyeleri doğrultusunda hareket 

etmeleri halinde, hastaneler zorunlu olarak kaynaklarını otelcilik hizmetlerinden klinik hizmetlerine 

aktaracaklardır (Mukamel, Zwanziger ve Bamezai, 2002:2).  

Sağlık hizmetleri piyasasında farklılaştırılmış ürün, tüketicilerin benzer olarak görmedikleri ve 

birbirleriyle tam ikame edilemeyen ürünlerdir. Uygulamada, ekonomik modeller farklılaştırılmış ürünleri 

iki grupta ele almaktadır: Dikey ürün farklılaştırması ve yatay ürün farklılaştırması. Dikey ürün 

farklılaştırılmasında, tüketicilerin tamamı aynı tercihlere sahiptir ve dolayısıyla bazı ürünlerin 

diğerlerinden daha iyi olduğu konusunda aynı görüştedirler. Burada, dikey ürün farklılaştırılması yerine 

“ürün kalitesi” kavramı kullanılmıştır. Yatay ürün farklılaştırılmasında, tüketicilerin farklı tercihleri vardır 

ve dolayısıyla tüketicilerin bir kısmı bir üründen hoşlanırken diğerleri başka ürünlerden 

hoşlanabilmektedirler. Burada, yatay ürün farklılaştırılması yerine “ürün çeşitliliği” kavramı 

kullanılmıştır. Böyle bir ayrım yapılmasının nedeni, bu alanda yapılmış çalışmaların sonuçlarını 

değerlendirirken karmaşaya yol açmasını önlemektir. Tablo 2.3, kaliteye dayalı rekabeti ele alan değişik 

çalışmalar ve sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 2.3. Teorik Bulgular: Rekabet ve Kalite 

Çalışmalar 

Sabit fiyat 

yada 

değişken 

fiyat 

Ürün 

farklılaştırılması 

çeşidi 

Rekabetin 

kalite 

üzerindeki 

etkisi 

Kaliteye dayalı 

rekabet/  toplumun 

refah düzeyine 

katkısı/ Optimum 

denge 

Kranton (2003) 
Değişken 

fiyat 
Ürün kalitesi - Azaldı 

Allard ve 

diğerleri (2005) 

Değişken 

fiyat 
Ürün kalitesi 0,+ Aynı/azaldı 

Kamien ve 

Vincent (1991) 

Değişken 

fiyat 

Sabit fiyat 

Ürün kalitesi ve 

çeşitliliği 

Değişken 

fiyat: - 

Belirlenmiş 

fiyat: + 

Değişken fiyat: 

Düştü. 

Sabit fiyat: 

Arttı/azaldı/aynı 

Ma ve Burgess Değişken Ürün kalitesi ve Değişken Değişken fiyat: 
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(1993) fiyat 

Sabit fiyat 

çeşitliliği fiyat: - 

Belirlenmiş 

fiyat: + 

Düştü. 

Sabit fiyat: Aynı 

Lyon  (1999) 

Değişken 

fiyat 

 

Ürün kalitesi ve 

çeşitliliği 

Geleneksel 

sağlık 

sigortası: + 

Managed 

care: -,+ 

Geleneksel sağlık 

sigortası: arttı 

Managed care: 

azaldı/arttı 

Kaynak: Gaynor, 2006:35. 

Kranton (2003), tüketicilerin kalite hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarında rekabetin kalite 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Çok sayıda çalışmada, tüketiciler kalite hakkında yeterli bilgi sahibi 

değilken (fiyat hakkında yeterli bilgi sahibi iken) piyasada üretilen mal ve hizmetlerin toplumsal açıdan 

optimum kalite seviyesinde dengede olup olmayacağı sorusuna cevap aranmıştır. Bu çalışmalar, 

tüketicilerin mal ve hizmetlerin kalitesi hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları durumunda optimum kalite 

düzeyinde dengenin sağlanacağı sonucuna varmışlardır. Bu dengede, marjinal maliyetin üzerinde ve 

optimum kaliteyi destekleyen “kaliteyi güvenceye alan fiyat” söz konudur. Kranton, bu sonucun fiyata 

dayalı rekabet geçerli iken firmalar piyasa payını elde etme yada sürdürme konusunda rekabet etmeleri 

durumunda görüleceğini ifade etmiştir. Bir firma fiyatı düşürerek piyasa payını artırabiliyorsa toplumsal 

açıdan optimum kalite düzeyinde denge olmayabilir. Fiyat indirimi yoluyla piyasa payının artırılması, 

kalite esnekliğini aşan talebin fiyat esnekliğine benzetmektedir. Bu durumda fiyat ve kalitenin her ikisi de 

düşüktür (Kranton, 2003:385-404). 

Allard ve diğerleri (2005), doktor piyasasında rekabet konusunu incelemişlerdir. Doktorlar ve 

hastalar arasında tekrarlanan oyun üzerinde durmuşlardır. Hastanın sağlığını, gözlemlenebilir sağlık 

hizmetleri ve doktorun gayreti belirlemektedir. Doktorun gayreti hastanın iyileşmesi için sunulan 

hizmetlerle karşılaştırıldığında önemli değildir. Hastanın sağlığını etkileyen şeyler kalite olarak 

düşünülmektedir. Hasta geçmişteki sağlık durumuna göre şu anki sağlık durumunu gözlemleyebilir 

dolayısıyla da, doktorun gayreti gözlemlenebilir fakat hasta ile doktor arasında anlaşmalı olan bir şey 

değildir. Statik oyunda doktorlar gereğinden daha az gayret göstermektedirler. Bu denge belli şartlar 

altında gerçekleşmektedir. Uygulamada, doktor arzındaki artış ve hastanın katlanmak zorunda olduğu 

maliyetin aşırı artması durumunda denge sağlanabilmektedir. Paylaşılan maliyetler yüksek olursa 

doktorun gayreti optimum düzeyin altında olacaktır fakat rekabet minimum düzeyin üzerinde bir gayretin 

olmasıyla gerçekleşecektir. Burada hastanın sağlığı ve doktorun eylemlerinde belirsizlik olduğu akılda 

tutulmalıdır (Allard, Leger ve Rochaix, 2005). 

Kamien ve Vincent (1991) ve Ma ve Burgess (1993) iki benzer çalışma yapmışlardır. İlk önce 

ürün çeşitliliği, dışsal olarak belirlenmekte sonra firmalar kalite yada fiyattan birisini eşzamanlı olarak 

seçmektedirler. Çalışma sonuçlarına göre, değişken fiyatların geçerli olduğu piyasalarda rakipler arasında 

rekabet arttığı halde sunulan hizmetlerin kalitesini olumsuz etkilemiştir. Kamien ve Vincent’e (1991) göre 

fiyata dayalı rekabetin geçerli olduğu piyasalarda simetrik denge söz konusudur çünkü rakiplerin acımasız 
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fiyat rekabeti sonucu kalite bu piyasalarda oldukça düşüktür. Onlara göre fiyat doğru şekilde belirlenirse 

fiyatın belirlenmesinin optimum kalite düzeyine yol açacağını göstermişlerdir (Kamien ve Vincent, 1991; 

Ma ve Burgess, 1993:153-173).  

Lyon (1999), sağlık hizmetleri piyasasında sigortacılar ve hastaneler arasındaki rekabeti 

incelemiştir. Lyon çalışmasında iki tür sigorta sisteminden yararlanmıştır: Hastaların hastaneleri serbestçe 

seçme hakkına sahip oldukları geleneksel sigorta sistemi ve hastane seçiminin sınırlı olduğu Managed care 

sistemdir. Hastaların tamamı sigortalı olduğundan hastanelerin fiyat artışından elde etikleri pay sigorta 

primine bağlıdır. Bu durum fiyata dayalı rekabetin ılımlı olmasına neden olmaktadır ve hastaneler kalite 

üzerinden rekabet etmektedirler. Firmaların rekabet anlayışı, piyasa payını elde etmeye dayanmaktadır 

(Lyon, 1999:545–580).  

Hastane piyasasında rekabet, daha çok sağlık sigortası kuruluşları, hasta ve doktorları elde etme 

yönündedir. Dolayısıyla, hastaların sağlık giderlerini karşılayan sigortacılar ve hastaların sağlık hizmetleri 

talebinde etkin rol oynayan ve hastalarının vekili gibi davranan doktorlar hastaneler arasındaki rekabette 

oldukça önemlidir. Hastaneler arasındaki rekabetin ölçülmesinde çok sayıda yöntem kullanılmış ancak 

kesin sonuç alma konusunda başarısız olunmuştur.  

3. SONUÇ 

Sağlık hizmetleri piyasasında teşhis, tedavi ve rehabilitasyon sonucunda talep edilen fiyatlar 

çoğunlukla yetkili organlarca belirlenmekte (paket program uygulamasında olduğu gibi) ve belirlenen 

fiyatlardan tedavi maliyetleri hesaplanarak sağlık kurumları ve/veya doğrudan kişiden tahsil edilmektedir. 

Bu durumda, sağlık hizmetlerine olan talebin fiyat esnekliği düşük olacağından hastaneler arasındaki 

rekabet zayıflayacak ve sabit fiyatın geçerli olduğu sağlık hizmetleri piyasasında rekabet daha çok kaliteye 

dayalı olacaktır. Hal böyle olunca, hastaneler teknolojik yenilikler (inovasyon) ve otelcilik hizmetlerine 

ağırlık vermektedirler. Hastaların sağlık bilincinin arttığı varsayımından hareket edildiğinde varsayımında, 

hastaneler daha çok kalifiyeli personele, yüksek teknolojiye ve tanınmış doktorlara yatırım 

yapmaktadırlar.  

Sağlık hizmetleri piyasasında meydana gelen değişimler ve düzenlemeler sağlık kurumlarını 

rekabete zorlamaktadır. Ampirik ve teorik çalışmalara göre, hastaneler arasındaki rekabet mevcut fiyat 

politikasına göre değişmektedir. Sabit fiyatın söz konusu olduğu piyasalarda rekabet kaliteye dayalı 

yapılmakta ancak tıbbi bakımda kalitenin ölçülmesi oldukça güçtür. Bu durum kaliteye dayalı rekabeti 

incelemeyi zorlaştırmaktadır. Ayrıca kaliteye dayalı rekabette, hastaların hastane ve hekim seçiminde 

serbest olmaları rekabet için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçim hakkının sınırlı olduğu 

piyasalarda hastanelerin kaliteyi artırma konusunda çabası düşük olmaktadır.  
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BİR SAĞLIK REFORMU OLARAK SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI 

VE TÜRKİYE’DE SAĞLIĞIN YÖNETİMİ 

 

Musa İNAL

 

 

ÖZET 

Dünya çapında hükümetler sağlık reformuna girişmektedir. Bu çalışmada bir reform olarak 

sunulan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürütülen uygulamalar incelenecek ve Türkiye’de sağlık 

hizmetleri bazı temel göstergeler ışığında SDP öncesi ve sonrası olarak değerlendirilecektir. 

Türkiye’deki sağlık durumu, DSÖ tarafından 2004 yılında, gelirin eşit olmayan biçimde dağılımı, 

hızlı kentleşme ve sağlık bakımı sistemindeki yetersizlik nedeniyle “kötü” olarak tanımlanmıştır. 1999 

yılında %29,1 olarak gerçekleşen hane halkı tarafından yapılan cepten sağlık harcamalarının toplam sağlık 

harcamaları içindeki payı, 2007 yılında % 21,8’e, 2008 yılında 17, 4’e düşmüştür. 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleştiren ameliyat sayıları 2011 yılında 2002’ye göre %206 

oranında bir artış gösterirken, bu oran üniversite hastanelerinde %201, özel hastanelerde ise çok daha 

yüksek bir artışla %628 olmuştur. 

 

Sağlık Bakanlığı, son 10 yılda yapılan köklü değişikliklerle daha dinamik bir yapılanmaya 

gidilmesi yolunda önemli adımlar atmıştır. Sağlık göstergelerinde son 10 yılda ülke olarak kat edilen 

mesafe programın başarısının bir göstergesidir. Ancak yapılması gereken reformlar henüz bitmiş değildir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık reformu 

ABSTRACT 

Governments around the world are commencing reforms to their healthcare systems. In this report 

the applications that are presented as a reform which is a part of the Health Transformation Program 

(HTP) will be scrutinized and the Healthcare Services before and after HTP in Turkey will be analyzed 

using some key indicators. The healthcare situation in Turkey has been described as “bad” by WHO in 

2004. The ratio of out of pocket health expenditure compared to the total healthcare expenditure in 1999 

was 29.1%. In 2007, this was reduced to 21.8% and in 2008 reduced to 17.4%.The number of operations 

performed by government hospitals in 2011 increased 206% compared to 2002. The same ratio was 201% 

in the university hospitals and a massive 628% in private. The ministry of heath took positive steps 

towards establishing a more dynamic structure during the last 10 years by making strong changes. The 

extent of the development that was achieved for the performance indicators by Turkey can demonstrate 

the success of the program. However there are stills reforms to be made. 

Keywords: Health Transformation Program, Health Reform 
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1- Giriş 

Sağlığın bir hak olması ve yaş, cinsiyet, ekonomik durum gibi herhangi bir etmene bağlı 

olmaksızın kişiye sağlanması zorunluluğu hükümetlere önemli bir sorumluluk yüklemiş ve bu sorumluluk 

1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde “tıbbi bakım alma hakkı” olarak tanımlanmıştır. 

Hükümetler, kendi halklarının sağlığından sorumludur (Pala 2007). 

Ülkelerin kendi sosyo-demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerine uygun olarak 

vatandaşlarına her türlü sağlık hizmetini sunma çabaları ile sağlık sistemleri ortaya çıkar. “Sağlık sistemi” 

ile kastedilen, bir ülkede sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tıbbi bakım hizmetleri için var 

olan tüm kaynaklar, örgütler ve bunların aralarındaki ilişkilerdir (Hayran 2010. S:44). 

Sağlık hizmetleri ister devletlerin kurduğu örgütler tarafından sunulsun, isterse serbest piyasa 

anlayışına uygun olarak tamamen özel şahıs ve örgütler tarafından sunulsun, amacına ulaşması ve doğru 

sunulması için iyi örgütlenmiş olmasına ve iyi yönetilmesine gerek vardır (Hayran 2010 s:55). 

Bu iyi örgütlenme ve yönetimin sağlanması için değişime ayak uydurmaya ve gerektiğinde 

reformlar yapmaya ihtiyaç vardır. Dünya çapında hükümetler sağlık reformuna girişmektedir. Sağlık 

sektörü reformundan kastedilen, “sağlık hizmetleri sisteminin performansını geliştirme yönünde önemli 

amaçlı bir çabayı içeren uygulamalardır”. Reformlar en az iki boyutta farklılık göstermektedir.  

1. Sağlık hizmetleri sisteminin değiştirilen yanları 

2. Değişikliklerin hangi radikallikte geçmişteki deneyimden farklılık gösterdiği (Roberts ve 

arkadaşları 2004) 

Fişek (1991), Cumhuriyetin kuruluğundan sonra Türkiye’de sağlık politikalarını altı dönemde 

incelemiştir (Pala, 2007). 

1. I. Dönem: Refik Saydam ve ondan sonraki CHP hükümetleri,  

2. II. Dönem: Behçet Uz’un CHP hükümetinde Bakan iken önerdiği plan 

3. III. Dönem: Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) 

4. IV: Dönem: Milli Birlik Komitesi Hükümeti: (1960-1961) 

5. V. Dönem: 1962-1980 yılları arasındaki uygulamalar ve  

6. VI. Dönem: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve ANAP dönemi. 

Benzer  bir sınıflama sağlık bakanlığınca şu şekilde yapılmıştır. 

1. 1920-1938 dönemi 

2. 1938-1960 dönemi 

3. 1961-1980 dönemi 

4. 1980’den günümüze (Sağlık Bakanlığı; 2007) 

  Bugün bu sınıflamalara 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile başlayan yeni bir 

dönemi eklemek mümkündür. Nitekim Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu 

(2003-2010)’nda SDP, Türkiye’de uygulanan sağlık politikalarında gerçekleştiren temel değişimlerin son 

halkası olarak tanımlanmıştır. Bu yazıda bir reform olarak sunulan Sağlıkta Dönüşüm Programı 

kapsamında yürütülen uygulamalar sağlık reformlarının  yukarda belirtilen iki boyutu yönünden  

incelenecek ve Türkiye’de sağlık hizmetleri bazı temel göstergeler ışığında SDP öncesi ve sonrası olarak 

değerlendirilecektir. 

 

2- Ulusal ve Uluslararası Raporlarda SDP Öncesi Türkiye’deki Sağlık Durumu 

Sağlık hizmetleri için ayrılan kaynakların yetersizliği, kamunun önemli oranda sağlık 

hizmetlerinin finansman ve üretiminden çekilmiş olması, kaynakların bölgeler ve hizmet türleri arasında 

eşitsiz ve istenmeyen biçimde dağıtılmış olması gibi sorunlar, Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal 

sorunlarıyla birleştiğinde ortaya oldukça olumsuz bir halk sağlığı tablosu çıkmaktadır. Avrupa ülkeleri 

içinde çocuk ve bebekleri en çok ölen ülke  Türkiye’dir. Türkiye’nin dünya ülkeleri içinde sağlık 

sıralamasındaki yeri, gelir sıralamasındaki yerinden 51 basamak daha aşağıdadır (TTB 2002’den akt. Pala 

2007) 
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Türkiye’deki sağlık durumu, DSÖ tarafından 2004 yılında,  gelirin eşit olmayan biçimde dağılımı, 

hızlı kentleşme ve sağlık bakımı sistemindeki yetersizlik nedeniyle “kötü” olarak tanımlanmıştır (WHO 

2004). 

UNDP 2006 yılı raporunda insani gelişme endeksi sıralamasında Türkiye 92. sırada yer almıştır, 

bu veri 2004 yılına ilişkin sıralamayı göstermektedir. UNDP 2004 yılı için Türkiye’nin performansını -22 

olarak açıklamaktadır. Bir başka deyişle, Türkiye mevcut kişi başına düşen geliriyle insani gelişme 

endeksi sıralamasında 70. Sırada yer alması gerekirken 92. Sırada yer almaktadır. (Pala 2007). 

OECD ve Dünya Bankası tarafından 2008 yılında yayınlanan OECD sağlık Sistemleri 

İncelemeleri Türkiye Raporunda SDP öncesi sağlık durumu şu şekilde özetlenmiştir; “Sağlık hizmetlerinin 

kullanımında bölgesel ve kır kent ayrımından kaynaklanan eşitsizlikler söz konusuydu. Kırsal alanlarda 

sağlık hizmetlerine erişim daha zor ve daha pahalıydı. Sağlık harcamalarının büyük çoğunluğu koruyucu 

ve birinci basamak sağlık hizmetleri yerine daha maliyetli olan yatan hasta tedavisi ve ayakta tedaviye 

yönelik hastane bazlı hizmetlere tahsis edildiği için sağlık hizmetlerinin tahsis verimliliği çok azdı. 

Kısmen birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve genel olarak kamu sektöründe, hizmet kalitesinin düşük 

olduğu yönündeki algı nedeniyle nüfusun koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık 

hizmetlerine yönelik talebi çok düşüktü. Bu yüzden ayakta tedavi başvurularının çoğu, hastane ortamında 

gerçekleşiyordu. Dört basamaklı entegre bir sağlık hizmetleri sunum sistemi oluşturulmasına rağmen, sevk 

sistemi çalışmıyordu. Hastalar çoğu kez daha üst basamaklardan hizmet alabilmek için birinci basamağı 

atlıyordu.” (OECD; 2008, s:12) 

  

3- Sağlıkta Dönüşüm Programı  

 

 3.1- Gerekçe, Amaç ve Zorunluluklar 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, Türk sağlık sektörünün uzun zamandan beri var olan sorunlarını ele 

almak için tasarlanmıştır (OECD ve Dünya Bankası 2008). Bu sorunlar; 

i) Diğer OECD ve orta gelirli ülkelere kıyasla geri kalmış olan sağlık sonuçları  

ii)  Sağlık hizmetlerine erişimdeki hakkaniyetsizlikler 

iii)  Sağlık hizmetleri finansmanı ve sunumunda verimsizliğe yol açan ve mali sürdürülebilirliği 

zayıflatan parçalı yapı  

iv) Düşük hizmet kalitesi ile hastalara sınırlı cevap verebilirliktir. 

 

3.2-Temel İlkeler 

i) İnsan merkezlilik 

ii) Sürdürülebilirlik 

iii) Sürekli Kalite Gelişimi 

iv) Katılımcılık 

v) Uzlaşmacılık 

vi) Gönüllülük 

vii) Güçler Ayrılığı 

viii) Desantralizasyon 

ix) Hizmette Rekabet 

 

3.3- SDP’nin Bileşenleri 

 

SDP’nin Bileşenleri 8 ana başlık altında toplanmıştır. 

1- Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı 

2- Herkesi tek çatı altında toplayan Genel Sağlık Sigortası 

3- Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmeti 

a. Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri 

b. Etkili, kademeli sevk zinciri 
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c. İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri 

4-  Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü 

5- Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları 

6- Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon 

7- Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma 

8- Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık Bilgi Sistemi (Sağlık Bakanlığı, 2007, s:270) 

 

3.4- SDP Kapsamında Yapılan Yenilikler 

2003:  

 Ambulans hizmetlerinin ücretsiz yapılması 

 Ödeme yapılmadığı için hastaların hastanede rehin tutulması sisteminin ortadan kaldırılmasına 

yönelik mekanizmaların uygulanması 

 Toplam Kalite Yönetimi’nin (TKY) Sağlık Bakanlığında uygulanması 

 Performansa dayalı ödemelerin 10 Sağlık Bakanlığı hastanesinde pilot olarak uygulanması 

 Kızamığa karşı ulusal bağışıklama kampanyası bağlamında aşılama günlerinin organize edilmesi 

2004: 

 Bireysel performansa dayalı ödeme sisteminin Sağlık Bakanlığı kuruluşlarında uygulamaya 

geçirilmesi 

 Yeşil Kart sahiplerinin ayakta tedavi kapsamına alınması 

 Maliye Bakanlığı kararnamesi uyarınca geri ödeme kararlarından sorumlu Geri Ödeme 

Komisyonu’nun kurulması 

 Hekim seçme hakkının Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uygulanması 

 Ülke çapında gebelere ücretsiz demir desteği sağlanması 

2005:  

 Yeşil Kart sahiplerinin ayakta tedavide verilen reçeteli ilaçlarının kapsama alınması 

 Kurumsal kriterlerin ve kalite kriterlerinin Sağlık Bakanlığı kuruluşlarındaki performansa dayalı 

ek ödeme sistemine eklenmesi 

 SSK eczanelerinin kapatılması ve üyelerin özel kuruluşlara erişimine izin verilmesi 

 SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi  

 İlaçlar için Yeşil Kartlılara yönelik katkı payı koşulu getirilmesi  

 Aile hekimliğinin ilk olarak Düzce’de uygulamaya konulması 

 İlaçlar için ruhsatlandırma yönetmeliğinin kabul edilmesi 

2006:  

 Sağlık Bakanlığı hastaneleri için global bütçenin uygulanmaya başlaması 

 5502 sayılı kanunun (Sosyal Güvenlik Kurumlarının entegrasyonu) uygulanmasına başlanması 

 SGK’da ilaç harcaması takip sisteminin kurulması ve SGK için MEDULA’nın başlatılması 

 Sağlık için Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Kanunu’nun Meclis’te kabul edilmesi 

2007: 

 Sosyal güvence kapsamında olmasa bile birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz hale 

getirilmesi 

 Yeni Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) kabulü, buna göre: 
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o SSK ve Bağ-Kur için SB hastanesinden üniversite hastanesine sevk zorunluluğunun 

kaldırılması 

o Kronik rahatsızlığı olan hastaların önce hekim onayı olmadan eczanede tekrar reçete 

yaptırabilmesi 

o SGK ile sözleşmeli tüm SB hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde CPT ve 

ICD-10’a dayalı ayakta ve yatan hasta prosedürlerine yönelik toplu (sabit fiyat) ödemenin 

getirilmesi 

o SGK ile sözleşmeli hastanelerin yatan hasta ilaç ve tıbbi malzemeleri (sigorta 

kapsamında) ücretsiz sağlaması ve hastadan ücret alırsa cezalandırılması 

o SGK ile sözleşmeli tüm SB, üniversite ve özel hastanelerin talepleri MEDULA üzerinden 

bildirme zorunluluğu getirilmesi 

 Ambulans hizmetlerinin kışın erişimi zor alanlarda daha erişilebilir hale getirilmesi 

2008: 

 Özel Ayakta Tanı ve Tedavi merkezleri konulu yeni Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğinin kabul 

edilmesi ve “İhtiyaç Ruhsatı” koşulunun konulması ve yeni ruhsatlandırma prosedürlerinin SB 

tarafından kabul edilmesi 

 Sosyal Sigortalar ve GSS kanunu değişikliklerinin Meclis tarafından kabulü ve cumhurbaşkanı 

tarafından imzalanması 

 GSS uygulamasının başlaması. Yeşil Kart programının GSS kapsamına alınması. Yeşil Kart 

sahiplerinin GSS kapsamındaki diğer sağlık sigortası sistemindekilerle aynı teminatlardan 

yararlanması 

 Pentavalan aşıların rutin bağışıklama programına alınması 

 Açık ve kapalı kamu alanlarında sigara içilmesini yasaklayan Tütün Ürünlerinin Zararlarının 

Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun kabul edilmesi 

2009: 

 İlaç Takip Sistemi (İTS) pilot uygulamasına başlanması. 

 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) pilot uygulamasına başlanması. 

 Orijinal bir ürünün jeneriği piyasaya çıktığında, ürünün fiyatı mevcut fiyatın %66’ sını geçemez 

(hem orijinal hem de jenerik urun için)”kuralının getirilmesi. 

 Eczane bulunmayan kırsal bölgelerde yaşayan halkın ilaca ulaşımını kolaylaştırmak için mobil 

eczane uygulamasının başlatılması. 

2010: 

 Yeşil kartlı vatandaşların özel hastanelerin acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinden ücretsiz 

faydalanmalarının sağlanması. 

 Yeşil Kartlı vatandaşların diş kanal ve dolgu tedavisi hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasını 

sağlanması. 

 Üniversite ve Sağlık personelinin tam gün çalışmasına dair “Tam Gün Yasasının” hazırlanması. 

 Evde sağlık hizmetleri verilmeye başlanması. 

  İlaç Takip Sistemi (İTS) uygulamasının tüm yurda yaygınlaştırılması. 

 Aile Hekimliği uygulamasının tüm yurda yaygınlaştırılması. 

 Bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme çalışmalarına başlanması. 

 Hava ambulans filosuna uçak ambulansların dahil edilmesi. 

  Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) ödeme sistemini uygulamaya başlanması. 

 

2011: 
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 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile“Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının 

yeniden yapılandırılması” sürecinin başlatılması 

 

2012:  

 Kamu Hastane Birliklerini Kurulması 

Sağlıkta Dönüşüm Programını desteklemek amacıyla hazırlanan ve 4737-TU nolu ikraz anlaşması 

11 Haziran 2004 tarihinde imzalanan “Sağlıkta Dönüşüm Programına Destek Projesi” nin bileşenlerinden 

biri olan “Sağlık hizmet sunumunun yeniden yapılandırılması” nın alt bileşenlerinden biri “kamu yataklı 

tedavi kurumlarına özerk yönetim modeli geliştirilmesi” dir (Sağlık Bakanlığı 2007). Kamu hastane 

Birliklerinin kurulması ile bu özerk yönetim modelinin uygulaması başlatılmıştır. 

3.5-  SDP ; Sağlık Göstergelerine Yansıması 

3.5.1: Doğumda Beklenen Yaşam Süresi: 

Türkiye’de 1990 yılında 67 yıl olan doğumda yaşam beklentisi, 2000 yılında  73 yıl, 2009 yılında 

79 yıl olmuştur (Sağlık Bakanlığı;2011, s: 13). Dünya Sağlık Örgütü’ nün 1998 yılı raporunda Türkiye 

için doğumda beklenen yaşam suresi 2025 yılı için 75 yıl olarak tahmin edilmiştir (Sağlık Bakanlığı; 

2011). DSÖ’nün 2025 yılı için öngördüğü hedefe Türkiye 2009 yılında ulaşmıştır. Doğumda beklenen 

yaşam süresinde 2000-2009 yılları arasında 5 yıllık bir artış gözlenmiştir. Türkiye ekonomik olarak orta-

üst gelir grubu bir ülke olmasına rağmen doğumda beklenen ortalama yaşam süresi bu grup ülkelerin 

ortalamasının üstündedir. 

 

3.5.2: Anne Ölüm Hızı: 

Anne Ölüm Hızı 2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64.0 iken 2011 yılında 15.5’e düşmüştür. 

Anne ölüm oranındaki değişim 1994-2002 yılları arasında 30, 2003-2011 yılları arasında 76  olarak 

gerçekleşmiştir (Sağlık Bakanlığı; 2011; s:20). Sağlıkta Dönüşüm programının ilk dokuz yılında 

gerçekleşen değişimin, bir önceki dokuz yıllık periyoda oranla 3 kat fazla olması dikkat çekicidir. 

3.5.3: Bebek Ölüm Hızı: 

Bebek Ölüm Hızı; 2002 yılında bin canlı doğumda 31.5 iken, Sağlık Dönüşüm Programının 

uygulandığı on yıl boyunca kademeli olarak düşüş göstererek 2010 yılında 7.8 (Sağlık Bakanlığı; 2011; 

s:14). olmuştur. Anne ve Bebek Ölüm Hızlarındaki bu düşüşte, Ana-Çocuk Sağlığı ile ilgili etkili 

programların uygulanmasının yanında, özellikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı grupların hizmete 

erişiminin artırılmasının da etkisi vardır.  

 3.5.4: Sağlık Harcamaları ve Hizmete Erişim: 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 1999 yılında % 29,1 olarak gerçekleşen hane 

halkı tarafından yapılan cepten sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı, 2007 

yılında % 21,8’e, 2008 yılında 17, 4’e düşmüştür (TUİK, 2009).  

OECD ülkelerinde 2010 yılında  ortalama 3268 ABD $, olan  toplam kişi başı sağlık harcaması 

aynı yıl için Türkiye’de 913  ABD $’dır (Sağlık Bakanlığı;2011;s:149). SGK istatistiklerine göre; SGK  

tarafından karşılanan toplam sağlık harcamaları 2008 yılında 25.347 milyon TL iken 2009’da 28.811, 

2010’da 32.509, 2011’de 36.500 Milyon TL olmuştur (SGK ). Kişi başı sağlık harcaması  yılında 1999 

yılında79 TL iken 2008 yılında 812 TL’ye çıkmış olmasına rağmen Türkiye 2010 yılında kişi başı sağlık 

harcaması bakımından OECD ülkeleri arasında son sırada kalmıştır.  
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OECD Sağlık Sistemleri İncelemesi Türkiye Raporunda (OECD; 2008; s:65) Sağlık sisteminin 

finansal boyutu şu şekilde değerlendirilmiştir “Ulusal Sağlık Hesapları ve Hane Halkı Bütçe 

Araştırması’ndan elde edilen genel bilgiye dayanarak, hem mutlak şartlar acısından hem de diğer ülkelere 

göre, Türk sağlık sisteminin eşitlik ve mali koruma bakımlarından oldukça iyi işlediği görülmektedir.”  

Yıllara ve sektörlere göre ameliyat sayıları; 2002 yılı için Sağlık Bakanlığı 1.072.417, üniversite 

307.108, özelde 218.837 iken 2011 yılında Sağlık Bakanlığı 2.209.326, üniversite 617.477, 

özelde1.373.774 olmuştur (Sağlık Bakanlığı;2011,s:93). 

 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleştiren ameliyat sayıları 2011 yılında 2002’ye göre %206 

oranında bir artış gösterirken, bu oran üniversite hastanelerinde %201, özel hastanelerde ise çok daha 

yüksek bir artışla %628 olmuştur. 

Kişi başı hekime müracaat sayılarında da önemli oranda artış gözlenmiş, 2002 yılında 3.2 olan kişi 

başı hekime müracaat sayısı 2012 yılında 8.2 olmuştur (Sağlık Bakanlığı;2011,s:85). 

Hekime müracaat ve ameliyat sayılarında gözlenen artış; SDP’nin sağlık hizmetlerinin daha  

erişilebilir hale getirilmesi amacına ulaşmada kat ettiği yolu göstermesi açısından önemlidir. Sağlıkta 

Dönüşüm Programı ile performans kaygısıyla gereksiz ameliyatların yapıldığına dair endişeler dile 

getiriliyor olsa da, özel sektörde yapılan ameliyat sayılarında gözlenen artışın Kamudan çok daha fazla 

olması hizmete erişimin kolaylaşmasının  bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca operasyon 

sayısının ve sağlık harcamalarının artması, sadece sağlık durumunun kötüleşmesi değil, eskiden yalnızca 

hayati tehdit eden durumlarda ameliyat olunup, yasam konforunu artırmaya yönelik ameliyatlara 

erişilemiyor olmasına rağmen, getirilen yeniliklerle yasam kalitelerini artırmaya yönelik ameliyatlara 

erişiminde mümkün olması şeklinde yorumlanabilir. 

 

4- Uluslararası Raporlarda SDP ile İlgili Değerlendirmeler: 

Türkiye’deki sağlık durumunun iyileşmesini sağlayan pek çok unsur olmakla birlikte, sağlık 

hizmetlerine yapılan harcamaların daha yüksek ve daha etkili olması, bu iyileşmelerin önemli bir kısmının 

sebebi olarak görülebilir.” “SDP, Genel Sağlık Sigortasının hayata geçirilmesi gibi önemli sağlık sektörü 

reformlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında “iyi uygulama”nın nasıl olacağını pek çok açıdan 

yansıtmaktadır. Ciddi finansman reformları ile birlikte hükümetin güçlü taahhüdü ve liderliği, dikkatle 

planlanmış hizmet sunumu reformlarıyla tamamlanmıştır. SDP’nin; sağlık durumu, mali koruma ve hasta 

memnuniyetinin tüm yönleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olsa da mevcut 

verilerden elde edilen ilk göstergeler, bu üç alanda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini ortaya 

koymaktadır. Türkiye diğer OECD ülkeleri ile arasındaki performans açığını kapatmakta ve genel 

maliyetler dahil bir dizi konuda kıyaslanabileceği diğer üst orta gelir grubuna giren ülkelere oranla daha 

iyi bir performans göstermektedir. Aslında diğer ülkelerin Türkiye’deki sağlık reformlarından, özellikle 

personel verimliliğini artırmak üzere performansa dayalı ödeme sisteminin kullanılması konusunda, 

öğrenebileceği pek çok şey olabilir.” (OECD;2008: s:13-14) 

Türkiye son birkaç yılda görülen gelişmelere rağmen OECD ülkeleri arasında en yüksek  yeni 

doğan ölüm oranına sahiptir. Bu durumun ana nedeni ülkenin bazı kesimlerindeki düşük sosyo-ekonomik 

seviye, kadınların eğitim seviyesinin düşüklüğü ve enfeksiyon hastalıklarının yaygınlığıdır. Bölgesel 

çeşitliliklerinde özel bir önemi vardır. Türkiye’de anne ölüm oranı da yüksektir ancak hızlı bir düşüş 

göstermektedir (WHO 2011). 

Türkiye, 2003’ten bu yana, Dünya Bankası tarafından da bir kredi programı ve politika diyalogu 

aracılığıyla desteklenen Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Reformunu uygulamaktadır. Ülke, sağlık 

sigortası kapsamının genişletilmesi (özellikle yoksul kesim için), sağlık hizmetlerine erişimin 

iyileştirilmesi (özellikle kırsal  kesimde) ve Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Reformlarının sürdürülmesi 

icin kurumsal kapasitenin inşası alanlarında dikkat çekici başarı elde etmiştir. Türkiye’den alınan dersler 

politik kararlılık ve esnek, sonuç odaklı yaklaşım ile Sağlık Sistemi Güçlendirilmesi müdahalelerinin 

sağlık sektörü performansına önemli ölçüde etki etmek cin başarı ile uygulanabileceğidir (Chakraborty; 

2009). 
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5- Sonuç ve Öneriler 

Başlangıçta ifade edildiği gibi, doğuştan gelen bir hak olan “sağlık” hizmetinin vatandaşlara etkili 

biçimde sağlanması hükümetlerin görevidir. Herkesin malumudur ki; hükümet adına sağlık hizmetini 

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde bulundurduğu sağlık kurumları vasıtasıyla yürütmektedir. Tüm örgütler 

insanlar gibi doğar büyür ve ölürler, bir örgütün ölümünün işletmecilik dilinde adı  “entropi”dir. Sağlık 

bakanlığı kurumları kar amacı gütmeyen işletmeler olmasına rağmen varlıklarını sürdürebilmeleri, -negatif 

bir entropi oluşturabilmeleri- için değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Değişim kaçınılmazdır.   

Bilimsel gelişmeler sonucu fiziki faktörler de değişmekte ve daha kullanışlı hale gelmektedir.  Bu 

değişimler verimi artırmakta ve zaman kısaltmaktadır. Bu değişimi takip edemeyenlerin, değişime ayak 

uyduranlara nazaran daha zayıf kalacakları açıktır. Ülkenin tüm halkına sağlık hizmeti verme 

sorumluluğunu taşıyan Sağlık Bakanlığı değişimi yakalamak ve sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla 

bir reform olarak SDP’yi uygulamaya koymuştur. Sağlık Bakanlığının reform çalışmaları, yurttaşlarına 

karşı sorululuğunu yerine getirmesi açısından özel olarak önemlidir. 

Bir devlet kurumu olması,  tüm yurt çapında yaygın hizmet verilmesi, dolayısıyla çok büyük 

yapılar olması ve bürokrasiden kaynaklanan, özel sektöre göre daha hantal bir yapıda olması beklentisine 

rağmen Sağlık Bakanlığı, yaşanan hızlı değişimin gerisinde kalmamıştır. Son 10 yılda yapılan köklü 

değişikliklerle daha dinamik bir yapılanmaya gidilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Sağlık 

göstergelerinde son 10 yılda ülke olarak kat edilen mesafe programın başarısının bir göstergesidir. Ancak 

yapılması gereken reformlar henüz bitmiş değildir. Çünkü değişim durmayacaktır, Sağlık hizmetlerinde 

hizmetin konusunun bizzat insan olması, bu hizmetlerin en alt basamakta hizmet sunumundan en üstte 

politika oluşturmaya kadar hiçbir aşamasında hataya tahammül bırakmamaktadır. Her ne kadar bugüne 

kadar yapılan çalışmalar sağlık göstergelerinde iyileşmelerle sonuçlanmış olsa da bundan sonra yapılacak 

reformlarda yol haritaları belirlenirken geçmişte yapılan reformların sonuçları iyi analiz edilmelidir. 
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ÖZET 

 

Amaç: Türkiye’de sadece 2011 yılında gerçekleştirilen ameliyat sayısı: 4.200.577’dir. Yüksek sayıdaki 

operasyonlar sağlık ekonomisi için önemli bir maliyet yükü oluşturmaktadır. Bu maliyetlerin önemli bir 

boyutu uygunsuz cerrahi proflaksiden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, Devlet Hastanesinde uygun 

cerrahi profilaksi oranlarının belirlenmesi ve uygunsuz profilaksi nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Adana Ceyhan Devlet Hastanesinde, Kasım 2012-Mart 2013 tarihleri arasında tüm 

cerrahi branşlarda gerçekleştirilen 924 operasyon incelenmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 924 cerrahi operasyonun %24.7’sinde bütünüyle uygun, %75.3’ünde bir 

veya daha fazla kriter yönünden uygun olmayan cerrahi profilaksi gözlenmiştir. En sık görülen 

uygunsuzluk nedeni operasyondan sonraki gün antibiyotiğe devam edilmesidir(%96.9). 

Sonuç: Uygunsuzluk nedenleri arasında en fazla gözlenen yanlış uygulama post-op dönemde antibiyotiğe 

devam edilmesidir. Bunun nedeni bilgi eksikliğinden çok, yerleşmiş tutum-davranış (cerrahların Cerrahi 

Alan Enfeksiyonu açısından kendilerini rahat hissetmeleri) ile açıklanabilir. Cerrahların bu konudaki bilgi 

açığını kapatmak ve tutum değişikliğini sağlamak için farklı modellerde hizmet içi eğitimlerin yapılması 

ve sonuçların periyodik olarak değerlendirilmesi hastane yönetimlerinin görevleri arasında yer almalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: cerrahi profilaksi 

 

 

ABSTRACT 
The number of operations that were performed in Turkey in 2011 was 4 200 577. The high 

number of operations is an important cost burden for the healthcare economy. The aim of this paper is to 

determine the ratio of appropriate surgical prophylaxis in the public hospitals and to clarify the reasons for 

their application. 

924 of the operations that were performed in a Hospital between November 2012 and March 2013 were 

examined. 

Of these 924 surgical operations that were included in this study 75.3% inappropriate surgical 

prophylaxis were observed. 

Most common reason for this noncompliance was the continuation of antibiotics in the following 

day after the operation(69.7%) The reason for this is the habits of surgeons rather than inadequate 

information. To educate the surgeons regarding this topic, in-service training should be arranged and the 

results of the training should be evaluated in periodic intervals by the management. 
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Giriş:  

Cerrahi profilakside uygunsuz antibiyotik uygulamasının, ekonomik yükün yanı sıra dirençli bakterilerin 

ortaya çıkıp yayılmasına ve süper infeksiyonlara yol açtığı bilinmektedir. Türkiye’de sadece 2011 yılında 

gerçekleştirilen ameliyat sayısı: 4.200.577’dir (Sağlık Bakanlığı 2011;93). Yüksek sayıdaki operasyonlar 

sağlık ekonomisi için önemli bir maliyet yükü oluşturmaktadır. Bu maliyetlerin önemli bir boyutu 

uygunsuz cerrahi proflaksiden kaynaklanmaktadır.  

Cerrahi profilaksi (CP); ameliyattan hemen önce başlanan çok kısa süreli antibiyotik uygulamasıdır. 

CP’de antibiyotik kullanımının amacı ameliyat esnasında oluşacak kontaminasyona bağlı mikrobiyal yükü 

konakçı savunmasını aşmayacak düzeye indirecek bir destek sağlamaktır (Moleski ve Andriole, 1996, 93).    

Günümüzde artık cerrahi öncesinde uygulanan profilaksinin gerekliliği ve faydası konusunda bir tereddüt 

olmadığı gibi, Cerrahi profilaksi uygulamasının sınırları ve endikasyonları da ulusal ve uluslararası  

klavuzlarla belirlenmiş durumdadır.  Ancak uygulamada hala eksiklikler mevcuttur. 

Cerrahi hastalarda antibiyotik profilaksisi konusunda yapılan yanlış uygulamalar hastanelerde halen en sık 

yapılan yanlış tıbbi uygulamalardan biridir ve bu durum sonucunda oluşan gereksiz antibiyotik kullanımı 

ya da yanlış antibiyotik seçimi, hem direnç olgularını hem de maliyeti artırmaktadır (Burke, 2001). 

Dünya Sağlık Örgütü'nün profilaktik antibiyotik uygulaması ile ilgili tavsiyeleri şu şekildedir (WHO, 

2009); 

 Profilaktik antibiyotik tüm temiz-kirli cerrahi operasyonlarda rutin olarak uygulanmalıdır. 

 Enfeksiyonu önlemek amacıyla yapılan antibiyotik insizyonun ilk bir saati içinde, patojene 

karşı etkili olacak en uygun dozda uygulanmalıdır. 

 Cilt insizyonundan önce cerrahi ekibi, son 60 dakika içinde profilaktik antibiyotiğin verilmiş 

olduğunu teyit etmelidir (Bu süre vankomisin için cilt insizyonunun ilk bir saati içindedir).  

Dünya Sağlık Örgütünce belirlenmiş bu üç kriterin hepsini karşılayan profilaksi uygulamaları “uygun”  

olarak değerlendirilmektedir. 

Kalafat (2008) Cerrahi Profilakside sık yapılan yanlışları şu şekilde sıralamıştır:  

 Beklenen mikroorganizmalara etkili olmayan (yanlış) antibiyotiğin seçilmesi, 

 Geniş spektrumlu ,pahalı antibiyotik seçimi, 

 Antibiyotiğin doğru zamanda verilmemesi,  

 Antibiyotiğin tek dozdan, ya da 24 saatten daha uzun bir süre verilmesi,  

 Oral antibiyotikle devam edilmesi (Kalafat;2008). 

Bu çalışmada, Ceyhan Devlet Hastanesinde uygun cerrahi profilaksi oranlarının belirlenmesi ve uygunsuz 

profilaksi nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: 

Adana Ceyhan Devlet Hastanesinde, Kasım 2012-Mart 2013 tarihleri arasında tüm cerrahi branşlarda 

gerçekleştirilen 924 operasyonun tamamı çalışmaya dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığınca  yürütülen kalite 

uygulamaları gereğince, operasyonlarda uygulanan antibiyotiğin cerrahi profilaksiye uygunluğu, 

enfeksiyon kontrol komitesi tarafından “Antibiyotik Kullanımı Kontrolü ve Cerrahi Profilaksisi 

Talimatı”na uygun olarak değerlendirilmekte ve sonuçları kalite birimine bildirilmektedir. Antibiyotiğin 

operasyondan 30-60 dk. önce verilmiş olması, cerrahi tipine uygun etken maddeyi uygun dozda içeren 

antibiyotiğin seçimi ve post operatif dönemde antibiyotiğe devam edilmemesini  içeren üç kriteri sağlayan 

uygulamalar “uygun” olarak değerlendirilmektedir. Çalışmamız kapsamında,  cerrahi profilaksi 

uygulamaları; uygunluk, uygun olmayan uygulamaların cerrahi branşlara dağılımı ve uygunsuzluk 

nedenleri açısından incelenmiştir. İstatiksel değerlendirmede ki-kare testi kullanılmış, anlamlılık seviyesi 

p<0.05 düzeyinde  değerlendirilmiştir. 

 



 

163 
 

Bulgular:  

Çalışmaya dahil edilen 924 cerrahi operasyon cerrahi profilaksi açısından incelendiğinde, 45 (%4.9) 

operasyonda profilaksinin hiç uygulanmadığı, 228 (%24.7) vakanın bütünüyle  uygun, 696 (%75.3) 

vakanın bir veya daha fazla kriter yönünden uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Tablo 1 ve Şekil 1’de 

çalışma süresince yapılan ameliyatların cerrahi profilaksi uygulamasına bakılmaksızın branşlara göre 

dağılımı izlenmektedir. 

Tablo 1: İncelenen Vakaların branşlara Göre Dağılımı  

 Branş n % 

Ortopedi 147 15,9 

Beyin Cerrahi 39 4,2 

Genel Cerrahi 338 36,6 

Göğüs Cerrahi 20 2,2 

KBB 46 5,0 

Çocuk Cerrahi 48 5,2 

Üroloji 47 5,1 

Kadın Doğum 239 25,9 

Toplam 924 100,0 

 

 

Şekil 1: Profilaksi uygulamasına bakılmaksızın tüm cerrahi operasyonların branşlara dağılımı (%) 

 

Tablo 2’de branşlara göre uygun ve uygun olmayan profilaksi uygulamalarının oranları verilmiştir. En 

fazla uygunsuz profilaksinin gözlendiği  branşlar sırasıyla çocuk cerrahi (%97.9), beyin cerrahi (%92.3) ve 

kadın doğum (%85.4)’tür. Cerrahi branşlar arasında uygun profilaksi oranları bakımından gözlenen fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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Tablo 2: Branşlara göre uygun profilaksi oranları 

 

Cerrahi Profilaksi 

 Uygun 

n (%) 

Uygun Değil 

n (%) 
Toplam 

n (%) 

Ortopedi 103 (70,1) 44 (29,9) 147 (100) 

Beyin Cerrahi 3 (7,7) 36 (92,3) 39 (100) 

Genel Cerrahi 59 (17,5) 279 (82,5) 338 (100) 

Göğüs Cerrahi 3 (15) 17 (85) 20 (100) 

KBB 15 (32.6) 31 (67.4) 46 (100) 

Çocuk Cerrahi 1 (2.1) 47 (97.9) 48 (100) 

Üroloji 9 (19.1) 38 (80.9) 47 (100) 

Kadın Doğum 35 (14.6) 204 (85.4) 239 (100) 

Toplam 228 (24.7) 696 (75.3) 924 (100) 

p <0.001 

  

Uygunsuzluk nedenlerinin dağılımı Tablo 3’te görülmektedir. Profilaksi amaçlı antibiyotiğin uygulandığı 

879 operasyon profilaksiye uygunluk açısından değerlendirildiğinde, en sık gözlenen uygunsuzluk nedeni 

olarak  operasyondan sonraki gün antibiyotiğe devam edilmesi (%96.9), en az uygunsuzluk gözlenen 

neden olarak ise antibiyotiğin operasyondan önceki bir saat içinde verilmiş olması (%0) olduğu 

gözlenmiştir. 

 

Tablo 3 Cerrahi profilakside antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi 

Değerlendirme Kriterleri   Uygun 

n (%) 

Uygun Değil 

n(%) 

Antibiyotiğin Operasyondan önceki bir saat içinde 

uygulanması 

879 (100) 0 (0) 

Bir Saatten uzun süren operasyonlarda veya kan 

transfüzyonu durumunda 2. dozun uygulanması 

852 (96.9) 27 (3.1) 

Operasyondan Sonraki gün antibiyotiğe devam 

edilmemesi 

280 (31.9) 599 (68.1) 

Uygun Antibiyotik seçimi 734 (83.5) 145 (16.5) 

 

Tartışma: 

Çalışmaya dahil edilen 924 cerrahi operasyon cerrahi profilaksi açısından incelendiğinde bütünüyle uygun 

profilaksi oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili yapılan benzer çalışmalarda, 

benzer sonuçlar bulunmuştur. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2009 yılında yapılan bir 

çalışmada incelenen 80 ameliyatın yalnızca 2’sinde (%3) tam olarak hatasız cerrahi profilaksi uygulandığı 

saptanmıştır (Tuna, Öğütlü, Sandıkçı, Ceylan, Gözdaş, Altıntoprak ve Karabay, 2010). Erzurum’da 2005 

yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 250 hastada yapılmış olan 23 gün süreli benzer 

bir çalışmada, 43 PAP uygulaması (% 17.2) bütünüyle uygun bulunurken, kalan 207 (% 82.8) PAP 

uygulaması bir veya daha fazla parametre yönünden uygun bulunmamıştır (Özkurt, Kanadalı, Ertek , Erol, 

Parlak; 2005). 

Uygunsuz antibiyotik kullanımı hekimlerin branşlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.  Yapılan bir 

çalışmada uygunsuz antibiyotik kullanımı dahili branşlarda %17.4 (20/115), cerrahi branşlarda %50.4 

(58/115) olarak tespit edilmiştir (Naz ve Çevik, 2006). Cerrahi branşlarda uygunsuz antibiyotik 
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kullanımının dahili branşlara göre yüksekliği cerrahi profilaksinin yanlış uygulanmasının bir sonucu 

olabilir. 

Uygunsuzluk nedenleri arasında en fazla gözlenen operasyon sonrası antibiyotiğe devam edilmesidir. 

Gaziantep’te bir hastanede bir günde yapılan 101 ameliyat incelendiğinde, en fazla yapılan hatanın uzamış 

profilaksi olduğu gözlenmiştir (%76.9), (Alaşehirli, Koruk, Koru, Karaoğlan,, Çam ve Demiryürek; 2010). 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapılan çalışmada da Proflaksi amaçlı uygunsuz antibiyotik 

kullanımında en sık görülen örnekler; gereksiz proflaksi başlanması, proflaksiye en genişspektrumlu 

antibiyotiklerle veya kombinasyonlarla başlanması ve en önemlisi proflaksinin kesilmeyerek gereksiz 

uzatılması olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar genel olarak profilakside yapılan hataların başında 

uzamış profilaksi olduğunu göstermektedir. 

Sonuç ve Öneriler: 

 

Elde edilen tüm bulgular, profilaksi konusunda cerrahların duyarlı davranma yönünün önemini ortaya 

çıkarmaktadır.  Cerrahi profilaksi konusunda yapılan hataların oranının yüksekliği gerek tıp 

fakültelerindeki eğitimin yetersizliği, gerekse mezuniyet sonrası eğitimin yetersizliği yanında cerrahların 

kalıplaşmış davranış şekillerinden de  kaynaklanabilmektedir.  

Uygunsuzluk nedenleri arasında en fazla gözlenen yanlış uygulama post-op dönemde antibiyotiğe devam 

edilmesidir. Bunun nedeni bilgi eksikliğinden çok, yerleşmiş tutum-davranış (cerrahların Cerrahi Alan 

Enfeksiyonu açısından kendilerini rahat hissetmeleri) ile açıklanabilir. Cerrahların bu konudaki bilgi 

açığını kapatmak ve tutum değişikliğini sağlamak için farklı modellerde hizmet içi eğitimlerin yapılması 

ve sonuçların periyodik olarak değerlendirilmesi hastane yönetimlerinin görevleri arasında yer almalıdır. 

Eğitim çalışmalarında temel hedefler de yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi yönünde olmalıdır. Ayrıca 

eğitimlerde cerrahi profilaksinin ameliyatın bütünün olduğu gibi sadece cerrahın değil, tüm ameliyat 

ekibinin sorumluluğunda olduğu vurgulanmalı ve ekip ruhu geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Kalafat (2008)  Eski alışkanlıklardan vazgeçememek nedeniyle, cerrahi girişimlerde antibiyotik  

profilaksisi ile ilgili birçok yanlışlıklar yapılmakta olduğunu bildirmiştir. Cerrahi profilaksi uyum 

oranlarının artırılmasında güncel klavuzlardan faydalanılması ve her hastanenin“antibiyotik kullanımı 

kontrolü ve cerrahi profilaksisi talimatını” oluşturarak, bu talimatları güncel  kılavuzlar rehberliğinde 

sürekli güncellemesi faydalı olacaktır. Uyum oranında meydana gelecek artış; cerrahi alan 

enfeksiyonlarını önlenmesine yardımcı olarak hem bu enfeksiyonların sağlık sistemine getireceği mali 

yükün, hem de dirençli bakterilerin oluşması ile oluşacak hastalık yükünün azalmasına yardım edecektir. 
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HİZMET İÇİ EĞİTİMİN CERRAHİ PRAOFİLAKSİ UYUMUNA ETKİSİ ÇUKUROVA 

DR. AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Musa İnal  

Yıldırım Beyazıt Gülhan 

Gülşah Seydaoğlu 

Feyziye Türemez 

 

 

ÖZET 

Amaç: Kamu hastanelerinde “cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranlarının 

incelenmesi” kalite kriterleri içerisinde önemli başlıklardan biridir. Kamu hastanelerinde cerrahi 

profilaksiye uyum oranları düşük olup, önemli mali ve tıbbi sakıncalar doğurmaktadır. Çalışmada 

cerrahlara verilen “cerrahi profilaksi uygulama hizmet içi eğitimlerin” cerrahi profilaksiye uyum 

oranlarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bir kamu hastanesinde Ocak-Eylül 2012 tarihleri arasında, 67 cerrah tarafından gerçekleştirilen 

toplam 13.776 ameliyatta yapılan cerrahi profilaksi uygulamaları, çalışmaya dahil edilmiştir. Hastanede 

çalışan 67 cerraha, Nisan 2012'de “cerrahi profilaksi uygulama eğitimi” verilmiş olup, daha sonra her ay 

uyum oranları konusunda cerrahlara geri bildirimler yapılmıştır. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası 

cerrahların profilaksiye uyum oranları ile yaş, cinsiyet, mesleki kıdemleri karşılaştırılmıştır.  

Bulgular: Eğitim öncesinde uygun profilaksi ortalaması %60.5 iken eğitim sonrası %88.5 olmuştur. Yaş 

ve çalışma yılı arttıkça profilaksiye uyum oranın düştüğü, negatif korelasyon gösterdiği gözlenmiş 

olmakla beraber (r= -0.12 ve r=0,10) bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 Sonuç: Cerrahi profilaksi uygulamalarının doğru bir şekilde uygulanabilmesi için; Cerrahlara eğitim 

verilmeli ve geri bildirimlerde bulunulmalıdır. Bu konudaki hizmet içi eğitimler cerrahların profilaksiye 

uyum oranlarını arttırmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi profilaksi, Hizmet İçi Eğitim 

 

ABSTRACT 
Purpose: Purpose is to investigate the rate of appropriate antibiotic administration in surgical prophylaxis 

in a state hospital which is one of the main subjects of the “Quality Criteria”. Efficacy of this training is 

evaluated. 

Material-Method: 13776 operations by 67 surgeons between January and September 2012 is included. 

In-service training is given to 67 surgeons in April 2012. Each month feedback reports are sent. The 

concordance rates of surgeons to surgical prophylaxis rules pre and post training on the basis of their age, 

sex, duration of work and professional seniority are compared.  

Findings: The appropriate prophylaxis was 60.5% before training and it was found to be 88.5% after 

training. However there were negative correlations between the rate of appropriate surgical prophylaxis 

and professional seniority (r= -0.12) and duration of work (r= -0.10), no statistical significancy were 

obtained for these correlation of coefficients. 
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Results: Surgeons should be given in-service training for the correct application of surgical prophylaxis 

methods. Feedbacks should be supplied to them. Training on surgical prophylaxis methods increases the 

concordance rates of surgeons. 

 

Keywords: Surgical Prophylaxi, In-Service Medical Training 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından, Toplam Kalite Yönetimi kapsamında 2005 yılında kamu 

hastanelerinde hayata geçirilen Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme Çalışmasının en önemli 

parametresini kalite kriterleri oluşturmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2011). Bu kalite kriterlerinden birisi; 

“cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranlarının izlenmesi”dir. 

Güvenli cerrahi uygulamaları, hasta bakımının temel ilkesi olan “önce zarar verme” ilkesinin en 

önemli konu başlıklarındandır ve dünya üzerinde yapılan yılda yaklaşık 234 milyon ameliyatı ilgilendirir 

(Sağlık Bakanlığı, 2012). Antibiyotik profilaksisinin hedefleri, Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını (CAE) 

önlemek, postoperaftif infeksiyoz morbidite ve mortaliteyi azaltmak, hasta yatış süresi ve maliyeti 

azaltmak, ilaca bağlı yan etki oluşturmamak, hasta ve hastane florasında olumsuz değişikliklere yol 

açmamaktır (Kılıç,2005). Yapılan çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Güvenli Cerrahi Kontrol 

Listesinin etkili bir şekilde kullanılması ile ameliyata ilişkin komplikasyon ve ölümlerin yarısının 

önlenebildiğini göstermiştir (WHO,2008).  

Cerrahi hastalardaki en önemli mortalite ve morbidite nedeni olarak kabul edilen cerrahi alan 

enfeksiyonları, operasyonu takip eden ilk 30 gün içinde kesi yerinde ve cerrahi girişimde bulunulan veya 

girişim sırasında manipüle edilen organ ve alanlarda gözlenen enfeksiyonlar olarak tanımlanır 

(Aydın,Sancar ve İzzettin, 2011). 

CAE,  görülme sıklığı vakanın çeşidine göre %2 ile %20 arasında değişen oranlarda raporlanan, cerrahi 

müdahalelerin yaygın bir komplikasyonudur (Vries, Dijkstra, Smorenburg, Meijer ve Boermeester, 2010). 

Cerrahi profilaksi (CP); ameliyattan hemen önce başlanan çok kısa süreli antibiyotik 

uygulamasıdır. CP’de antibiyotik kullanımının amacı ameliyat esnasında oluşacak kontaminasyona bağlı 

mikrobiyal yükü konakçı savunmasını aşmayacak düzeye indirecek bir destek sağlamaktır (Moleski ve 

Andriole, 1996).    

Cerrahi hastalarda antibiyotik profilaksisi konusunda yapılan yanlış uygulamalar hastanelerde 

halen en sık yapılan yanlış tıbbi uygulamalardan biridir ve bu durum sonucunda oluşan gereksiz 

antibiyotik kullanımı ya da yanlış antibiyotik seçimi, hem direnç olgularını hem de maliyeti artırmaktadır 

(Burke, 2001). 

Cerrahi sonrası infeksiyonun önlenmesi, ameliyat sonrası infeksiyöz morbitide ve mortalite 

oranını, hastanede yatış süresini ve maliyetleri azaltmaktadır (Tuna, Öğütlü, Sandıkçı, Ceylan, Gözdaş, 

Altıntoprak ve Karabay, 2010).  

Bugün artık yaygın olarak uygulanmakta olan cerrahi profilaktik antibiyotik uygulamalarında, 

antibiyotik seçimi, dozu, uygulama zamanı gibi konularda bir çok çalışma mevcuttur. 

1960'ların sonlarına kadar bir çok “profilaktik” antibiyotik cerrahi prosoderün bitiminde 

uygulanmakta ve bu nedenle etkisiz bulunmaktaydı. Antibiyotik alan hastalarda enfeksiyon görülme oranı, 

antibiyotik almayanlara oranla daha yüksekti ve bunun olası nedeni, antibiyotiklerin etkili olmayan şekilde 

uygulanması ya da yalnızca cerrah artmış bir enfeksiyon riski düşünmüşse uygulanmasıydı (WHO, 2009). 

Daha sonra insanlar üzerinde yapılan plasebo karşılaştırmalı çalışmalarda preoperatif antibiyotik 

uygulamasının CAE riskini anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir (WHO, 2009). Antibiyotik uygulama 

zamanı ile ilgili yapılan geniş kapsamlı bir retrospektif çalışmada, antibiyotiğin cilt insizyonundan iki 

saatten daha önce ya da daha sonra verilmesinin CAE oranını artırdığı kanıtlanmıştır. Bir başka prospektif 

çalışmada preoperatif sürecin başlamasından hemen önceki zamandan daha erken yapılan antibiyotik 

uygulamasının yararlı olmadığı gösterilmiştir. (Stone, Hooper, Kolb, Geheber ve Dawkins; 1976).  
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Profilaktik antibiyotiğin ideal dozu ile ilgili ilk yapılan çalışmalarda genellikle, ilk doz ile son doz 

arasında 12 saat bulunan üç dozluk uygulama önerilmişse de, son dönemde yapılan birçok plasebo 

karşılaştırmalı çalışmada tek doz preoperatif antibiyotik uygulamasının etkinliği kanıtlanmıştır (WHO, 

2009). 

Birçok farklı antibiyotik türünün CAE insidansını azalttığı çalışmalarla kanıtlanmıştır. Antibiyotik 

seçiminde göz önüne alınması gereken temel nokta, cerrahi prosedür sürecinde yaygın olarak karşılaşılan 

bakterilere karşı uygun spektrumda olan ve Cerrahi Alan Enfeksiyonunu önleyecek antibiyotiğin 

kullanılmasıdır. 

Tüm bu bilgiler ışığında DSÖ'nün profilaktik antibiyotik uygulaması ile ilgili tavsiyeleri şu 

şekildedir (WHO, 2009); 

 Profilaktik antibiyotik tüm temiz-kirli cerrahi operasyonlarda rutin olarak uygulanmalıdır. 

 Enfeksiyonu önlemek amacıyla yapılan antibiyotik insizyonun ilk bir saati içinde, patojene karşı etkili 

olacak en uygun dozda uygulanmalıdır. 

 Cilt insizyonundan önce cerrahi ekibi, son 60 dakika içinde profilaktik antibiyotiğin verilmiş olduğunu 

teyit etmelidir (Bu süre vankomisin için cilt insizyonunun ilk bir saati içindedir).  

Operasyon öncesi profilaktik antibiyotik uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır ve cerrahi 

öncesinde yapılan antibiyotik profilaksisinin gerekliliği ve faydası konusunda bir tereddüt yoktur. 

Günümüzde CP’nin endike olduğu alanlar büyük oranda belirlenmiş durumdadır. Ancak CP 

uygulamalarındaki dağınıklık hâlâ çok tartışılmalıdır. CP uygulamaları ülkemizde standardize halde 

değildir.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de konu ile ilgili yapılan pek çok çalışmada antibiyotiklerin 

yanlış kullanıldığı gösterilmiştir (Ertuğrul, Özgün,Saylak ve Sayım, 2009). 

Cerrahi profilakside yapılan hatalar genellikle birden fazla doz uygulanması, antibiyotik seçimi, 

uygulama zamanı ve süresidir. Bu nedenle hastane geneline eğitimlerin verilmesi, infeksiyon kontrol 

komitesi tarafından her servise özel eğitim çalışmalarının yapılması gerekir. 

Cerrahi profilaksi konusunda yapılan hataların ve bu hataların neden olabileceği zararların 

önlenmesinde ve profilaksi uygulamalarında kabul edilebilir standartların geliştirilmesinde en önemli 

unsur yeterli eğitimlerin periyodik olarak ve tam katılımla gerçekleştirilmesidir. 

Önüne geçilebilir komplikasyonların mümkün olan en az seviyeye indirilmesinin yolu sürekli 

eğitimden geçmektedir.  Bilim ve teknolojideki gelişmelerin baş döndürücü bir hızla değiştiği ve bilgilerin 

her alanda olduğu gibi tıp ve cerrahi alanında büyük bir hızla geçerliliğini yitirdiği çağımızda, her 

meslekte olduğu gibi cerrahide de sürekli eğitimi zorunlu kılmaktadır. 

Hizmet içi eğitim; özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında 

işe alınmış ve çalışmakta olan bireylere görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını 

sağlamak üzere yapılan eğitim olarak tanımlanmaktadır (Taymaz, 1981). 

Bu çalışmada; 750 yataklı bir kamu hastanesi olan Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet 

Hastanesinde,  Toplam Kalite Yönetimi kapsamında, kalite indikatörlerinden biri olan“cerrahi profilakside 

antibiyotiklerin doğru kullanım oranlarının” incelenmesi ve bu konuda verilen hizmet içi eğitimlerin, 

cerrahi profilaksi uyum oranlarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

 GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Araştırma 750 yataklı bir kamu hastanesi olan Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet 

Hastanesinde yürütülmüştür. Hastanede toplam 20 ameliyat masasında 9 cerrahi branşta 79 cerrah 

ameliyat yapmaktadır. Kalite prosedürleri gereği ameliyat masalarının kullanım oranları ve cerrahi 

profilaksi antibiyotik kullanımı izlenmekte ve kaydedilmektedir. Operasyonda uygulanan antibiyotiğin 

cerrahi profilaksiye uygunluğu enfeksiyon kontrol komitesi tarafından “Antibiyotik Kullanımı Kontrolü ve 

Cerrahi Profilaksisi Talimatı”na uygun olarak değerlendirilmekte ve sonuçları kalite birimine 

bildirilmektedir. Antibiyotiğin operasyondan 30-60 dk. önce verilmiş olması, cerrahi tipine uygun etken 
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maddeyi uygun dozda içeren antibiyotiğin seçimi ve post operatif dönemde antibiyotik uygulanmamasını 

içeren üç kriteri sağlayan uygulamalar “uygun” olarak değerlendirilmektedir.  

Hastane enfeksiyon kontrol komitesinin alt birimi olan antibiyotik kontrol ekibi tarafından, 

Hastane Kalite Standartları kapsamında 2012 Nisan ayı başında “cerrahi profilaksi” konulu hizmet içi 

eğitim planlamıştır. Eğitim planı kapsamında;  79 cerrah 4 grup halinde eğitime davet edilmiştir. 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir doktor tarafından her grup için bir saat olarak verilen eğitime cerrahi 

branş uzmanlarından 67 kişi (%87) katılmıştır. Cerrahi branşlardan eğitime katılan 67 uzman hekim 

çalışmamıza dahil edilmiştir. Çalışma süresince cerrahlara her ay yaptıkları “uygun” ve “uygun olmayan” 

profilaksi oranları bildirilerek, doğru profilaksi konusunda uyarılar yapılmıştır. Çalışmada veri olarak 

çalışmanın yürütüldüğü ”Ocak 2012-Eylül 2012” tarihleri arasında eğitim alan 67 cerrah tarafından 

yapılan 13776 ameliyata ait “cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları ve araştırmaya 

katılan uzman hekimlerin yaş, cinsiyet ve mesleki kıdem bilgileri kullanılmıştır. Eğitim öncesi ve 

sonrasına ait veriler analiz edilerek,  eğitim sonrasında cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım 

oranlarında değişme olup olmadığı incelenmiştir. 

Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Aylara göre hekim başına yapılan 

ameliyat ve cerrahi profilaksi uyum ortalamalarının karşılaştırılmasında ANOVA testi kullanılmış, kritik 

anlamlılık seviyesi p=0.05 kabul edilmiştir. Hekimlerin yaş ve kıdemleri ile cerrahi profilaksiye uyum 

arasındaki ilişkinin belirlenmesinde basit korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon katsayısı, r=0.20-

0.40 zayıf, r=0.40-0.60 orta r= 0.60-0.80 iyi, r> 0,80 çok iyi kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Çalışmaya dahil edilen 67 uzman hekimin 5’i (% 7.5) kadın, 62’si (% 92.5) erkek’tir. Cinsiyetlere göre 

çalışma yılı, ve yaş ortalamaları Tablo 1’de özetlenmiştir.  

 

 

Tablo 1: Hekimlerin yaş ve kıdemleri 

 

 

 

Yaş ortalaması kadınlarda 38.6 ± 5.9, erkeklerde 47.5 ± 9.2, toplamda 46.9 ± 9.3’tür. Cerrah olarak 

çalışma yılı ortalama 14.3 ± 9.2’dir. Cerrahların uzmanlık alanına göre dağılımları şekil 1’de 

gösterilmektedir. Değerlendirmeye alınan hekimlerin 19’u (% 28.4) Genel Cerrahi, 10’u (% 14.9) KBB, 

9’u (% 13.4) Göz, 9’u (% 13.4)  Üroloji, 9’u (% 13.4)  Ortopedi, 5’i (% 7.5) Beyin Cerrahi,  3 ‘ü (% 4.5) 

Çocuk Cerrahi, 2’si Göğüs Kalp Damar Cerrahi (GKDC), 1’i (% 1.5)  Plastik Cerrahi uzmanıdır.  

 Ortalama ± St.Sapma 

(Min-Max) 

Yaş Kadın 38.6 ± 5.9 

(34-48) 

 Erkek 47.5 ± 9.2 

(31-64) 

 Toplam 46.90 ± 9.3 

(31-64) 

Cerrah olarak çalışma yılı Kadın 8.20 ± 5.8 

(3-16) 

 Erkek 14.8 ± 9.3 

(1-33) 

 Toplam 14.31 ± 9.2 

(1-33) 
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 Şekil 1: Cerrahların uzmanlık alanına göre dağılımları 

 

Tablo 2’de aylara göre yapılan ameliyatlar ile uygun profilaksi uygulamaları ilgili bulgular özetlenmiştir. 

Hekim başına uygun profilaksi ortalaması ocak ayında 60.5 ± 30.2, şubatta 62.1±29.6, mart ayında 

65.4±27.7, nisan ayında 60.7±30.4’tür. Eğitimin yapıldığı nisan ayından sonra cerrahlara her ay yaptıkları  

“uygun” ve “uygun olmayan” profilaksi oranları hakkında geri bildirimler ve uygun profilaksi konusunda 

uyarılar yapılmıştır. Tüm bu uygulamalar sonrasında “uygun cerrahi profilaksi” oranları yükselmeye 

başlamış ve istikrarlı bir artış göstererek eylül ayında 88.5±19.9 olmuştur. Cerrahi profilaksi uygunluğu 

konusunda aylar arasında gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.001).  

 

Tablo 2: Aylara göre ameliyat ve uygun cerrahi profilaksi ortalamaları 

 

Aylar Ameliyat 

Ortalama ± St.Sapma 

Uygun Cerrahi Profilaksi 

Ortalama ± St.Sapma 

Ocak 23.5 ± 14.1 60.5 ± 30.2 

Şubat 27.5 ±15.1 62.1 ± 29.6 

Mart 30.1 ± 15.2 65.4 ± 27.7 

Nisan 25.9 ± 16.8 60.7 ± 30.4 

Mayıs 23.3 ±14.9 67.5 ± 24.8 

Haziran 21.59 ± 21.7 79.9 ± 27.1 

Temmuz 29.5 ± 20.3 84.0 ±17.9 

Ağustos 12.3 ± 12.7 78.6 ± 25.5 

Eylül 21.9 ± 17.4 88.50 ± 19.9 
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p  < 0.001 

 

Şekil 2’de uygun profilaksi ortalamalarının aylara göre dağılımı grafiksel olarak gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 

Şekil 2: Uygun cerrahi profilaksi oranlarının aylara göre dağılımı 

 

Çalışmaya dahil edilen cerrahların yaş ve çalışma yıllarına göre uygun Periopretif Antibiyotik Profilaksisi 

(PAP) uygulama ortalamaları Tablo 3’te özetlenmiştir. Yaşları 30-40 arasında olan hekimlerin uygun 

profilaksi uygulama ortalaması 76.9 ± 26.8 iken bu oran 41-50 yaş arası hekimlerde 70.01 ± 27, 51 yaş ve 

üstü hekimlerde ise 69.7 ± 29.9 olarak saptanmıştır. Çalışma yılı iki grup halinde incelenmiş, 1-17 yıl arası 

çalışan hekimlerde uygun cerrahi profilaksi uygulama oranı % 71.4 ± 27.3, 18-33 yıl arası çalışan 

hekimlerde 71.8 ± 29.8 olarak gözlenmiştir.  

 

Tablo 3: Yaş ve çalışma yılına göre uygun cerrahi profilaksi ortalamaları 
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uygun Profilaksi…

 Ortalama ± St.Sapma 

 

Yaş 30-40 76.9 ± 26.8 

 41-50 70.01 ± 27.0 

 51+ 69.73 ± 29.9 

Cerrah olarak çalışma yılı 1-17 yıl 71.49 ± 27.3 

 18-33 yıl 71.81 ± 29.8 
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arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan basit korelasyon analizinde, yaş ile cerrahi profilaksiye 

uyum oranı arasında negatif bir korelasyon saptanmıştır, ancak bu negatif korelasyon istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (r= –0.12). Aynı şekilde çalışma yılı ile cerrahi profilaksiye uyum arasında zayıf bir 

negatif korelasyon vardır (r= -0.10). Yaş ve çalışma yılı arttıkça profilaksiye uyumda düşme gözlenmiş 

olmakla beraber bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

 

TARTIŞMA 

 

Çalışmamızda uygun cerrahi profilaksi uygulama düzeyi ocak ayında ortalama 60.5 iken, eğitimin 

yapıldığı Nisan ayından sonra sürekli yükselerek çalışmanın sonlandırıldığı eylül ayında 88.5’e ulaşmıştır. 

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2009 yılında yapılan bir çalışmada incelenen 80 

ameliyatın yalnızca 2’sinde (%3) tam olarak hatasız cerrahi profilaksi uygulandığı saptanmıştır (Tuna, 

Öğütlü, Sandıkçı, Ceylan, Gözdaş, Altıntoprak ve Karabay, 2010).  

Aydın ve arkadaşları tarafından 2009 yılında İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde 

yapılan araştırmada elektif olarak değerlendirilen 406 cerrahi vakada hastanenin cerrahi profilaksi 

rehberiyle uyumlu PAP uygulanan hastaların oranı % 51.97 olarak saptanmıştır (Aydın, Sancar, İzzettin; 

2011). 

Erzurum’da 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 250 hastada yapılmış 

olan 23 gün süreli benzer bir çalışmada, 43 PAP uygulaması (% 17.2) bütünüyle uygun bulunurken, kalan 

207 (% 82.8) PAP uygulaması bir veya daha fazla parametre yönünden uygun bulunmamıştır (Özkurt, 

Kanadalı, Ertek , Erol, Parlak; 2005). 

Brezilya’da 2002 yılında yapılan bir çalışmada, cerrahi profilaksi ile ilgili protokol  

uygulamasından  önceki bir ay ve sonraki bir ay uygulanan cerrahi profilaksinin doğruluk oranları 

incelenmiş ve protokol uygulanmasından önce doğru protokol indikasyonu hastaların yaklaşık % 50’sinde 

doğru olarak konurken, protokol uygulamasından sonra doğru indikasyonun % 100’e çıktığı gözlenmiştir. 

Aynı çalışmada postoperatif doz sayısı ise, protokol uygulamasından önce olguların % 21.9’unda  doğru 

iken, bu oran protokol uygulamasından sonra % 95.7 olarak saptanmıştır (Prado, Lima, Gomes, Bergsten-

Mendes; 2002). 

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 2005 yılında yapılan çalışmada 

rastgele seçilmiş cerrahi girişim uygulanan 34 133 hastada profilaksi için güncel kılavuzlarla uyumlu 

antibiyotik kullanımı % 92,6 bulunmuştur (Bratzler, Houck, Richards, Steele, Dellinger, Fry, Wright, Ma, 

Carr ve Red; 2005). 

Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde çalışmanın yürütüldüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi 

Devlet Hastanesinde uygun cerrahi profilaksi oranlarının diğer hastanelere kıyasla yüksek olması; 

halihazırda hastanede mevcut bir enfeksiyon kontrol komitesinin varlığı, “antibiyotik kullanımı kontrolü 

ve cerrahi profilaksi talimatı” nın bulunması ve en önemlisi bu talimatların etkin ve periyodik hizmet içi 

eğitimlerle cerrahların gündeminde taze tutulması ile açıklanabilir. Hastanede verilen hizmet içi eğitimden 

sonra uygun profilaksi oranı önemli ölçüde yükselmiştir. Ancak, uygunsuz antibiyotik kullanımının 

maliyetleri yükseltmesinin yanı sıra, çok daha önemli bir risk olarak; dirençli bakterilerin ortaya çıkması 

ve süper enfeksiyonların gelişmesine yol açması  ihtimali göz önüne alındığında,  cerrahi profilaksi 

uygulamasında % 100’ün altındaki her oran düşük kabul edilmeli, hedef % 100 uygunluk olmalıdır.  

Çalışmada irdelenen diğer bir önemli konu cerrahın yaş ve çalışma yılı ile cerrahi profilaksiye 

uyumdur. İstatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla beraber yaş ve çalışma yılı arttıkça cerrahi 

profilaksiye uyum arasında hafif bir düşmeden söz edilebilir. Literatür taramasında cerrahın yaşı ya da 

kıdemi ile cerrahi profilaksiye uyumun birlikte tartışıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak genel 

olarak yaşın eğitime olan etkisinin incelendiği çalışmalar mevcuttur. Kalafat eğitimin amacına 

ulaşabilmesinin yani etkinliğin sağlanabilmesinin çok sayıda faktör ile ilişkili olduğundan bahseder, bu 

faktörlerden biri yaştır (Kalafat, 2008). Woldman ve Avolio, çalışanın performansının yaş ile doğru 

orantılı olduğunu vurgulamıştır. Ancak yapılan bazı çalışmalarda ise pek çok iş için gerekli olan fiziksel 

ve zihinsel yeteneğin yaş ve tecrübe ile orantılı olmadığı tespit edilmiştir (Parlayan, 2003). Çalışmamızda 

gözlenen yaş ve kıdemin artmasıyla cerrahi profilaksi uyumun düşmesine, yetişkin eğitiminde sıklıkla 
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karşılaşılabilen, yaşla artan, yeniliklere ve eğitime direnç, cerrahların geçmişten gelen alışkanlıklarını 

sürdürmede muhafazakar davranmaları gibi nedenlerle açıklama getirilebilir. Bir meslekte tecrübenin 

artması yılların getirdiği bilgi birikimi ile her zaman avantaj olarak görülse de, bilginin kullanım ömrünün 

giderek kısaldığı, her şeyin olduğu gibi bilginin de büyük bir hızla eskidiği çağımızda, özellikle tıp 

alanında  bu avantajın yeni bilgileri öğrenme ve kullanmanın önünde bir engel oluşturmamasını sağlamak, 

her sağlık kurumu için esas bir politika olmak zorundadır. Kalafat cerrahi profilakside sık yapılan 

yanlışların nedenlerinden birinin eski alışkanlıklardan vazgeçmemek olduğunu bildirmiştir (Kalafat, 

2008). 

  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Antibiyotiklerin yanlış kullanılması sadece cerrahi profilakside değil, tüm endikasyonlarda hem 

sağlık hem ekonomi açısından büyük zararlara yol açabilir. Antibiyotik kullanımı konusunda yapılan 

yanlış uygulamalar sonucu hem dirençli olgular hem de maliyetler artmaktadır. Doğru profilaksi 

uygulaması ile dirençli bakterilerin oluşmasının azaltılabileceği gibi mali yönden de kaynak israfı 

önlenebilecek ve ülke için dış harcamaların azaltılması sağlanabilecektir. Tüm bunlar hem sağlık hem 

ekonomi anlamında önemli faydalar sağlayacaktır. 

Sağlık mesleği bütünüyle ekip çalışması gerektiren bir disiplindir. Cerrahi profilaksi 

uygulamalarının doğru yapılması konusunda bu ekip, ameliyathane ekibiyle sınırlı değildir. Doğru 

yürütülmeyen her cerrahi profilaksi sürecinden hastanenin her birimi sorumludur. Enfeksiyon kontrol 

komitesi güncel kılavuzların takip edilmesi ve hastanede uygulanan talimatların bu kılavuzlara göre 

güncellenmesi, kalite birimi güncellenen talimatların duyurulması ve uygulamaların takip edilmesi, gerekli 

hizmet içi eğitimin verilmesi, ameliyathane ekibi PAP’ın doğru uygulanmasından sorumludur. Önlenebilir 

olduğu halde önlenmeyen her hastane enfeksiyonundan, hastanenin her birimi sorumluluk duymalıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü ve ülkemizde de Sağlık Bakanlığı “Güvenli Cerrahi Klavuzlarını” 

yayınlamakta ve yeni bilgilere göre güncellemektedirler. Her hastane “antibiyotik kullanımı kontrolü ve 

cerrahi profilaksisi talimatını” oluşturmalı, bu talimatları bu kılavuzlar rehberliğinde sürekli güncellemeli 

ve talimatların ne kadar uygulandığını sürekli izleyerek gerektiği zaman vakit kaybetmeksizin iyileştirme 

çalışmaları yapmalıdır. 

PAP uygulamalarının kalitesinin yükseltilmesi için; tıbbi personel, konu ile ilgili güncel 

çalışmaları sürekli takip ederek eğitim içeriğini yeni bilgiler ışığında güncelleyen yetkin  bir ekip 

tarafından düzenlenen eğitimlerle bilgilendirilmelidir. Ekip eğitimin verilmesinden sonra işi bırakmamalı, 

uygun cerrahi profilaksi oranları takip edilerek eğitimin etkinliği ölçülmeli ve eğitimin etkinlik süreleri 

analiz edilerek uygun aralıklarla periyodik olarak tekrar edilmelidir. 

Eğitimin uygulanmasında yaş ve diğer faktörlere bağlı oluşabilecek direnç konusunda gerekli 

önlemler alınmalı, eğitimde yetişkin eğitimi özelliklerine dikkat edilmelidir. Yetişkin eğitiminde çoğu 

zaman bireyler geçmişten getirdikleri, kendi deneyimlerini de kapsayan bilgileri yenileriyle değiştirmek 

konusunda direnç gösterebilmektedirler. Bu direnci kırarak yeni bilgilerin kabul edilmesinin sağlanması 

için eğitimcinin konuşup katılımcının dinlediği bir eğitim yerine, tüm katılımcıların aktif olarak eğitimin 

içinde yer aldığı interaktif bir eğitim yöntemi seçilmelidir. 

Eğitimde etkinliğin artırılmasının bir diğer yolu katılımcıların eğitim konusunun neden önemli 

olduğu konusunda ikna edilmesidir. PAP uygulamasının, yalnızca cerrahlar tarafından değil tüm ekip 

tarafından önemsenmesi için yeterli çalışma yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırma, hemşire adaylarının erteleme eğilimi ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Fethiye Sağlık Yüksekokulu’nda 2012 yılında öğrenim gören öğrenciler (N=421) oluşturmaktadır. 

Araştırmaya 366 öğrenci katılmıştır. Veriler “yaşam doyum” ve “genel erteleme” ölçeği kullanılarak elde 

edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, t testi, varyans ve korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada, hemşire adaylarının; %53.6’sının kız, %68.9’unun 20 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların %48.6’sına göre kendileri için ideal meslek hemşireliktir. Öğrencilerin cinsiyet ve erteleme 

davranışının ortalaması arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve yaşam doyumu ile erteleme davranışları 

arasında, negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda yaşam doyumu artıkça 

erteleme davranışını azalacağı saptanmıştır. Bu doğrultuda araştırma sonucunda hem mesleki hem de 

kişisel başarı için geliştirilen öneriler oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu, Erteleme, Hemşire Adayı, Zaman Yönetimi 

 

RELATIONSHIP AMONG PROCRASTINATION AND LIFE SATISFACTION OF NURSE 

CANDIDATES 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate relationships between Student Nurses’ Procrastination 

Behaviors, and life satisfaction. The population of the study consists of 421 students who were studying at 

School of Health Sciences in 2012. 366 students participated in the study. Data was obtained by "The Life 

Satisfaction" and "The General Procrastination” scales. The data was evaluated by using percentage, t-test, 

ANOVA and Pearson correlation analysis. Majority of student nurses (58.8%) are women, age range 

varied from 20 years and over (%68.9), according to the student nurses “nursing is an ideal profession” 

(%48.6). Significant differences were found between gender and procrastination behavior average of 

students. Also were found a negative relationship between life satisfaction and procrastination behavior. 

Procrastination will decrease with increasing life satisfaction. Recommendations due to reasons given by 

the research, for both professional and personal success are very important. 

 

Keywords: Life Satisfaction, Procrastination, Nurse Candidates, Time Management 
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1. Giriş 

Hemşirelik, geçmişten günümüze kadar sosyal kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini 

yenilemeyi başaran, hasta ve sağlıklı her yaş grubundan bireye, ailelere ve topluma bakım vermeyi 

hedefleyen, sağlık ekibinin diğer üyeleri ile çalışma becerisine sahip, felsefe, kuram, uygulama ve 

araştırma üzerine temellenmiş bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir (Özcan, 2006:4).  

Hemşirelik eğitimi insan sağlığı ile doğrudan ilgili olduğundan bu mesleği seçen öğrencinin 

fiziksel, zihinsel ve ahlaksal varlığında bir değişikliği, gelişmeyi gerçekleştirecek eylemleri ortaya koyan, 

mesleğe bakış açısında olumlu ve ileriyi gören, günümüz toplumunda modern profesyonel bir kişi olarak 

işlevlerini yapacak meslek üyelerini yetiştirecek biçimde olmalıdır (Şirin ve ark., 2008:70). 

Hemşirelerin fiziksel, ruhsal, sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması, hem hastaya vereceği 

bakımı, hem de sağlık hizmetleri sunumunu daha ileriye götürülmesini olumlu yönde etkileyecektir. 

İşinden doyum sağlamayan ve işine karşı olumsuz tutum içinde olan hemşireler stres, gerilim ve yüksek 

anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklar yaşayacak ve kendini işe veremeyecek ve bunun sonucunda 

kurumundan, çalışma arkadaşlarından vb. yakınma işten kaçma, işi bırakma gibi hemşirelik hizmetlerinin 

sürekliliğini aksatacak davranışlar göstereceklerdir (Altuntaş ve Baykal, 2008:52). Literatür 

incelendiğinde bireyin yaşam doyumu ile yaşam amaçları arasında bir ilişki mevcuttur. Aynı şekilde 

erteleme eğilimi ile bireyin motive olma düzeyi arasında ilişkinin incelendiği çalışmalar mevcuttur. 

Yaşam doyumu bir anlamda bireyin belirlediği hedeflere ulaşma derecesidir. Bireysel hedeflere 

ulaşma düzeyinin artması, yaşam tatminini artırır (Şener, 2002: 35). Bu çalışmada hemşire adaylarının 

şuanda bulundukları noktada yaşama ilişkin yargıları ile erteleme eğilimleri arasındaki ilişkisinin ortaya 

konulmasıdır. Bu noktada çalışma yaşam doyumu ile erteleme eğilimi arasında bir ilişkinin varlığı ve iki 

değişken ile bazı demografik değişkenler arasındaki durumu ortaya çıkarmaktır. Zaman yönetimi 

içerisinde önemli bir yeri olan erteleme davranışının hemşirelik mesleği açısından ayrıca değerlendirilmesi 

gerekliliğinden hareketle literatüre katkı sağlaması düşünülmektedir. 

1.1. Erteleme 

Erteleme davranışı komplekstir, sıklıkla kroniktir de, ayrıca bazı zamanlarda basit bir nedenle 

açıklamayla karşı karşıya kalan bir davranış şeklidir ve zaman yönetimi probleminden çok daha fazlasını 

içeren karmaşık bir fenomendir. Erteleme davranışı, önemli bir psikolojik değişkendir. Erteleme davranışı; 

bir görevi geciktirme olarak tanımlanır. Bu geciktirme kişinin kendi kontrolü altında olmalıdır. Erteleme 

davranışında, kişi kendi kendine istekli bir şekilde görevi yapmak için motive etmede başarısız olmaktadır 

(Aydoğan, 2008). Erteleme sorunu yaşayan insanların niyetleri ve davranışları arasında büyük bir 

tutarsızlık vardır. Bu kişiler, çalışma projelerine büyük bir iyi niyet ve cesaretle yaklaşıyor gibi 

görünmektedirler ancak bu niyetlerinde uzun bir süre cesaret sebat etmek bir yana zamanında eyleme 

geçmeyi başaramamaktadırlar.  

Erteleme davranışının yaşanma sıklığı veya alanı kişiye göre değişir. Kişi yaşamın sadece belirli 

alanlarında erteleme davranışı sergileyebileceği gibi yaşamın her alanında da erteleme davranışı 

sergileyebilir. Erteleme davranışı, olumsuz etkilerine rağmen anlaşabilir bir olgudur ve birçok kuram 

tarafından açıklanmaya çalışmaktadır. Özellikle psikodinamik, davranışsal ve bilişsel yaklaşımlara göre 

erteleme kavramını açıklanmaya çalışmıştır. Erteleme davranışı, ’kendini düzenlemede eksikliktir’ 

(Aydoğan, 2008). 

Erteleme davranışını ortaya çıkmasında en büyük neden olarak zaman yönetimindeki eksikler 

görülmektedir. Erteleme davranışının en belirgin nedenlerinden biri yapılacak olan işin sevilmemesidir. 

Erteleme eğiliminin en temel nedeninin, bireyin zamanı yönetmedeki yetersizliği olarak algılandığı 

görülmektedir. Bir diğer deyişle erteleme eğilimi yüksek bireyler zamanı akıllıca kullanamamakta, 

yaşamlarını etkili bir şekilde yönetememelerinin doğal bir sonucu olarak önceliklerini, amaçlarını ve 

hedeflerini tam olarak belirleyememekte ve bütün bunlardan dolayı da rahatsız olabilmektedir (Aydoğan, 

2008). Erteleme eğiliminin olası diğer nedenleri, bireyin kişilik özellikleri ve kendi, çevresine yönelik 
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yaptığı hatalı bilişsel yüklemeleriyle ilişkili görünmektedir. Bu noktada erteleme eğilimini tetikleyen 

nedenlerin daha çok, çevresel faktörlerin olası etkisini dışarıda bırakacak şekilde, bireyin kendini yönetme 

becerileri, kişiliği ve bilişsel süreçlerle açıklanmasının alanda önemli bir boşluk oluştuğu düşünülebilir 

(Gülebağlan, 2003). 

Erteleme davranışının boyutlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. 

Duygusal boyut; bireylerin erteleme davranışlarının farkına vardıkları zaman; yetersizlik, kendini 

reddetme, utanç duyma, suçluluk, hilekarlık hissi, gerginlik, panik hislerini yaşamalarıdır. Knaus, 

ertelemecilerin, çaresizlik, depresyon, üzüntü, kin, hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadıklarını belirtmiştir. 

Fee ve Tangney (erteleme davranışının suçluluk ve utangaçlık değişkenleriyle yapmış oldukları çalışmada; 

utangaçlık eğilimlerinin erteleme eğilimleriyle ilişkili olduğunu, ancak suçluluk eğilimleriyle ilişkili 

olmadığı sonucu bulmuşlardır (Aydoğan, 2008). Ferrari ve Beck, ertelemecilerin başlangıçta bir gerçekçi 

olmayan mazeret kullandıklarında (mutluluk, heyecanlanma) yaşadıklarını fakat sonraları suçluluk, 

utangaçlık gibi duygular hissettiklerini belirtmişlerdir (Tezel, Arslan, 2002: 39). 

Bilişsel boyut; erteleme davranışının bilişsel bileşenleri amaçlar ve gerçek davranış arasındaki 

uyumsuzluktur, bireyin bilinçli ve belli amaçlarla yaptığı ertelemenin erteleme olarak kabul 

edilebileceğinden bahsederek bilişsel boyuta vurgu yaparlar. Ayrıca, pek çok bilişsel değişken erteleme 

davranışıyla ilişkili bulunmuştur; irrasyonel inançlar, dışsal yükleme stilleri ve zamanla ilgili inançlar, 

bilişsel çarpıtmaların akademik erteleme davranışına katkı sağladığını belirtmiştir. Ayrıca, aşırı başarıyı 

vurgulayan aileler ve çocuk için gerçekçi olmayan amaçlar koyan aileler tarafından ertelemeci yetişkinler 

yetiştirilmektedir (Aydoğan, 2008). 

Davranışsal boyut; Ertelemeyi, geciktirilen görevlerdeki davranış olarak tanımlamaktadır. 

Ertelemenin davranışsal boyutunda, yapılması gereken iş ya da alınması gereken karar için ayrılan zamanı 

gereksiz harcamadır işleri son ana bırakma davranışını “bazı amaca ulaşmak için gerekli olanı erteleme” 

şeklinde tanımlayarak davranışsal boyutuna vurgu yapar. Kişi, erteleme davranışının davranışsal 

boyutunda yapması gerekenleri gereksizce son ana bırakarak daha çok hoşuna gidecek zevk alacak 

aktivite ve hobilerle meşgul olarak davranışını ertelemesini içerir (Aydoğan, 2008). 

Zamanı iyi yönetmek bireysel anlamda; kariyeri daha iyi planlama ve geleceğe hazırlanma, daha 

fazla okuma ve öğrenme, yeni gelişmeleri ve teknolojiyi takip etme, aile ve diğer insanlara daha fazla 

zaman ayırma, dinlenme, eğlenme, düşünme, yeni fikirler yaratma, yeni projeler başlatmak için 

fırsat sağlar (6). Bu bağlamda, üniversite öğrencilerin başarısı zamanı tam ve doğru kullanmasından 

etkilenmektedir. Öğrencinin öğrenme için ayrılan zamanı tam ve etkin kullanmaması, öğrenmeyi olumsuz 

etkileyen etmenler arasında sıralanmıştır (Başak, Uzun, Arslan, 2008:430). 

 

1.2. Yaşam Doyum 

Yaşam doyumu, bir bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir biçimde bireyin tüm yaşamını 

pozitif değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle yaşam doyumu, insanların 

beklentileriyle gerçek durumlarını kıyaslamasıyla ortaya çıkan bir sonucu ifade eder. Yaşam doyumu 

bireylerin yaşamlarını ve yaşamlarının her boyutunu içerir   

Yaşam doyumu bireyin genel anlamda kendini iyi hissetmesine ilişkin önemli bir öğedir. Tarih 

boyunca insanın yaşamını nasıl anlamlı bulacağı nasıl bu konuda yaşamda doyum elde edileceği birçok 

felsefeci, yakın tarihlerde ise psikoloji bilimi bu konuda birçok görüş ortaya koymuştur. 1973 yılında 

psikoloji tez özetleri o zamanlar için mutlulukla eş anlamda kullanılan yaşam doyumu; için bir bölüm 

ayırmaya başlamıştır. 1974 yılında da makalelerin çoğunluğu sübjektif iyi oluşa ayrılan ‘Social Indicators 

Research’ dergisi yayına girmiştir. Bu araştırma da sübjektif iyi oluş yaşam doyumu ile eş anlamda 

kullanılmıştır (Aydıner, 2011:28). Yaşam doyumu kavramı yaşam kalitesi mutluluk ve öznel iyi oluş 

(subjective well-being) gibi kavramlarla karıştırılmaktadır. Ancak burada dikkati çeken asıl nokta bu 
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kavramların birbirleriyle çok yakın olup, iç içe girmiş olmalarıdır. Bu kavramların üçü de insanın kendini 

iyi hissetmesi ile ilgilidir (Şener, 2002: 36). 

2. Yöntem 

Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte, kesitsel ve karşılaştırmalı bir alan çalışmadır. 

2.1.  Araştırmanın Amacı 

Araştırma hemşire adaylarının mesleki tutumları, yaşam doyumları ve erteleme eğilimleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmada dışlama ölçütü kullanılmamış evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir 

(N=421). Öğrencilerin 366’sı (%87) araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 3 bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde 

öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve mesleğe ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmak amacıyla 12 

soru, ikinci bölümde; yaşam doyum düzeylerini ölçmek amacıyla 5 sorudan oluşan Yaşam Doyum Ölçeği, 

üçüncü bölümde ise 18 sorudan oluşan Genel Erteleme Ölçeği yer almaktadır.  

2.3.1. Yaşam Doyum Ölçeği 

(The Satisfaction With Life) yaşam doyumunu tespit etmek amacıyla Diener ve arkadaşları Emmons, 

Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek “yaşamım birçok yönüyle ideallerime yakın, 

yaşam koşullarım çok iyi, yaşamımdan hoşnudum, şu ana kadar istediğim şeyleri elde edebildim ve 

yeniden dünyaya gelseydim yaşamımdan hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim” ifadelerini içeren 5 

maddeden oluşmaktadır. Bu ifadeleri cevaplayana uygunluk derecesini belirlemek amacıyla 1'den 7'ye 

kadar seçenekler sunulmuştur. Ölçekler arasında en çok kullanılan bir değerlendirme aracı olup, iç tutarlık 

katsayıları 80 ile 89 arasında değişmektedir. Yaşam doyumu ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 35, 

en düşük puan ise 5'tir (Şener, 2002). 

2.3.2. Genel Erteleme Ölçeği  

Genel Erteleme Ölçeği, kişilerin günlük yaşamda yapmak durumunda oldukları işleri zamanında yapıp 

yapmadıklarını, bir başka ifadeyle erteleyip ertelemediklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir 

ölçektir. Ölçekte 11 olumsuz, 7 olumlu olmak üzere toplam 18 madde bulunmaktadır. Ölçekte yer alan 

ifadelere verilen tepkiler “beni hiç yansıtmıyor”, “beni çok az yansıtıyor”, “beni biraz yansıtıyor”, “beni 

çoğunlukla yansıtıyor”, “beni tamamen yansıtıyor” biçiminde olmak üzere beş basamaklı Likert tipinde 

derecelendirilmektedir. Ölçek genel erteleme davranışı içeren bir ifadeye beni hiç yansıtmıyor diyenler 1, 

beni tamamen yansıtıyor diyenler 5 puan alacak biçimde tek yönlü puanlanmaktadır. Ölçekten 

alınabilecek en yüksek puan 90, en düşük puan ise 18’dir. Ölçekten alınan yüksek puan kişilerin genel 

erteleme eğilimine sahip olduğunu göstermektedir (Kağan, 2009:113). 

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Packace For Social Sciences) 16.0 programına girilerek 

frekans ve yüzdelik, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi olan t testi, varyans analizi, korelasyon 

analizi kullanılmıştır. 

2.5. Araştırma Etiği 

Çalışmanın ilgili kurumda yapıla bilmesi için kurumdan yazılı izin, çalışmaya katılacak öğrencilerden 

sözel izin alınmıştır. 

2.6. Araştırmanın Sınırlılıkları  

Bu araştırma, araştırmada kullanılan veri toplama aracı ve araştırmaya katılan 366 öğrenci ile sınırlıdır. 



 

181 
 

3. Bulgular 

Hemşire adaylarının yaşam doyumları ile erteleme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelendiği bu 

araştırmada elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1: Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo- Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları  

  Özellikler   f % 

Cinsiyet 

Kız  196 53.6 

Erkek  170 46.4 

Yaş 

18-20 114 31.1 

20 ve üzeri 252 68.9 

Sınıf 

1 95 26.0 

2 88 24.0 

3 91 24.9 

4 92 25.1 

Toplam 366 100.0 

Tablo 1 incelendiğinde; hemşire adaylarının, % 53.6’sını kadınlar, % 46.4’ünü erkekler; %31.1’ini 18-20 

yaş grubu; % 24.0’ını 2.sınıflar % 26.0’ını 1.sınflar oluşturmaktadır. 

Tablo 2: Hemşire Adaylarının Mesleğe İlişkin Algılarına Göre Dağılımı 

 

 

 

Mesleğe Karşı Tutum  K
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f % n % f % f % 

Benim için ideal meslek 

hemşireliktir. 
178 48.6 122 33.3 66 18.1 366 100.0 

Mesleğimle ilgili 

faaliyetleri yapmak bana hiç 

zevk vermiyor. 

 

90 

 

24.6 

 

114 

 

31.1 

 

162 

 

44.3 

 

366 

 

100.0 

Hemşirelik mesleğindeki 

tecrübem arttıkça bu 

mesleğe daha çok 

seveceğime inanıyorum. 

 

215 

 

58.7 

 

101 

 

27.6 

 

50 

 

13.7 

 

366 

 

100.0 
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Hemşireliğin kişiliğime 

uygun bir meslek olduğunu 

düşünüyorum. 

 

169 

 

46.2 

 

131 

 

35.7 

 

66 

 

18.1 

 

366 

 

100.0 

Hemşirelik bilginin yanı 

sıra yetenek gerektiren bir 

meslektir. 

 

227 

 

62.0 

 

98 

 

26.8 

 

41 

 

11.2 

 

366 

 

100.0 

Hemşire olacağımı 

düşündükçe mutsuz 

oluyorum. 

 

84 

 

23.0 

 

131 

 

35.8 

 

151 

 

41.2 

 

366 

 

100.0 

Hemşirelik çok sabır 

isteyen bir meslektir. 
234 63.9 98 26.8 34 9.3 366 100.0 

Sürekli kendini yenileme 

düşüncesi olan bu mesleği 

yapma konusu beni 

düşündürüyor. 

 

148 

 

40.4 

 

137 

 

37.4 

 

81 

 

22.2 

 

366 

 

100.0 

*Satır Yüzdesi alınmıştır. 

Tablo 2 incelendiğinde; % 48.6’sının kendisi için ideal meslek olduğunu,  % 44.3’ünün mesleğiyle ilgili 

faaliyetler yapmaktan zevk almadığını, % 58.7’sinin mesleğindeki tecrübesi arttıkça mesleği seveceğine, 

% 46.2’sinin hemşireliğin kişiliğine uygun bir meslek olduğunu, % 62.0’ının hemşirelikte bilginin yanı 

sıra yetenekte gerektiren bir meslek olduğunu, % 41.2’si hemşire olacağını düşündükçe mutlu olduğunu, 

% 63.9’unun hemşireliğin çok sabır isteyen bir meslek olduğunu, % 40.4’unun sürekli kendini yenileyen 

bir meslek olma düşüncesi mesleği yapma konusunda beni düşünenler oluşturmaktadır. 

3.1. Araştırma Grubunun Sosyo-Demografik Özellikleri İle Ölçekler Arasındaki Farklılık Testleri  

Tablo 3: Cinsiyet ve Yaş ile Ölçekler Arasındaki Farklılık Testleri 

Ölçekler Cinsiyet f X  Ss t p 

Yaşam 

Doyumu 

Ölçeği 

Kadın 196 20,540 7,404 

2,448 ,119 

Erkek 170 20,658 6,894 

Ertele Ölçeği Kadın 196 48,755 10,500 

7,307 ,007* 

Erkek 170 52,764 9,294 

Ölçekler Yaş f X  Ss t p 

Yaşam 

Doyumu 

Ölçeği 

18-20 114 20,289 6,6101 1,027 

 

,311 

 
20 ve 

üzeri 

252 20,734 7,4076 

Ertele Ölçeği 18-20 114 49,938 10,8475 ,934 ,335 
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20 ve 

üzeri 

252 50,924 9,8173 

* p < 0.05 

Tablo 3 incelendiğinde, hemşire adaylarının cinsiyete göre yaşam doyumları karşılaştırıldığında erkeklerin 

yaşam doyum puanları 20.658 ± 6.594, kadınların yaşam doyumları puanları 20.540 ± 7.404 olduğu ve 

araştırmada istatistiksel olarak cinsiyete göre yaşam doyum arasında anlamlı bir farklılık olmadığı. 

Hemşire adaylarının cinsiyete göre erteleme davranışları karşılaştırıldığında kadınların erteleme puanları 

48.755 ± 20.500, erkelerin erteleme puanı 52.764 ± 9.294 olduğu ve araştırmada istatiksel olarak cinsiyete 

göre erteleme davranışı arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Hemşire adaylarının yaşa göre 

yaşam doyumları karşılaştırıldığında 18-20 yaş aralığı olanların yaşam doyum puanları 20.289 ± 6.6101, 

20 ve üzeri yaş grubunda olanların yaşam doyum puanları 20.734 ± 7.4076 olduğu ve araştırmada 

istatistiksel olarak yaşa göre yaşam doyum arasında anlamlı bir farklılık olmadığı. Hemşire adayların yaşa 

göre erteleme davranışları karşılaştırıldığında 18-20 yaş aralığı olanların erteleme puanları 49.938 ± 

10.8475 20 ve üzeri yaş grubunda olanların erteleme puanları 50.924 ± 9.8173 olduğu ve araştırmada 

istatistiksel olarak yaşa göre erteleme davranışı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 4: Devam Edilen Sınıf ile Ölçekler Arasındaki Farklılık Testleri 

Ölçekler Sınıf f X  Ss t p 

Yaşam 

Doyumu 

Ölçeği 

1 95 20,126 7,1863  

 

1,665 

 

 

 

,174 

 

2 88 21,318 6,2652 

3 91 21,505 7,1777 

4 92 19,489 7,8200 

Ertele Ölçeği 1 95 51,336 9,0514  

 

,678 

 

 

,566 
2 88 49,318 10,5596 

3 91 50,923 11,2331 

4 92 50,815 9,7190 

Tablo 4 incelendiğinde, hemşire adaylarının sınıflarına göre yaşam doyumları karşılaştırıldığında 1. 

Sınıfların yaşam doyum puanları 20.126 ± 7.1863, 2. Sınıfların yaşam doyum puanları 21.318 ± 6.2652, 3. 

Sınıfların yaşam doyum puanları 21.505 ± 7.1777, 4. Sınıfların yaşam doyum puanları 19.489 ± 7.8200 

olduğu ve araştırmada istatistiksel olarak yaşam doyum arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Hemşire adaylarının sınıflara göre erteleme davranışları karşılaştırıldığında 1. Sınıfların 

erteleme puanları 51.336 ± 9.0514, 2. Sınıfların erteleme puanları 49.318 ± 10.5596, 3. Sınıfların erteleme 

puanları 50.923 ± 11.2331, 4. Sınıfların 50.815 ± 9.7190 olduğu ve erteleme davranışlarıyla arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 
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Tablo 5: Yaşam Doyumu ve Ertele Ölçeği Arasındaki İlişki 

  Yaşam Doyum Erteleme 

Ölçeği 

Yaşam Doyum Pearson Correlation 1 -,132(*) 

Sig. (2-tailed)  ,012 

N 366 366 

Erteleme Ölçeği Pearson Correlation -,132(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,012  

N 366 366 

* p < 0.05 

Tablo 5 incelendiğinde, yaşam doyum ile erteleme eğilimi arasında, negatif yönde bir ilişki olduğu 

görülmektedir. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Araştırmaya katılan öğrencilerin, %48.6’sı kendisi için ideal mesleğin hemşirelik olduğunu 

düşünmektedir. Bireyin mesleğinde başarılı olabilmesi, mesleğini bilerek ve isteyerek seçmiş olması ile 

yakından ilişkilidir (Özcan, 2006). Öğrencilerin %44.3’ü mesleği ile ilgili faaliyetler yapmaktan zevk 

almamaktadır. ‘Hemşirelik mesleğinde tecrübelerim arttıkça bu mesleği seveceğim’ sorusuna 

katılımcıların %58.7’si ‘katılıyorum’ cevabını vermiştir. Öğrencilerin %46.7’si hemşireliğin kişiliklerine 

uygun bir meslek olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %62.0’ı hemşirelik bilginin yanı sıra yetenek 

gerektiren bir sağlık disiplini olduğunu düşünmektedir. Hemşirelik, geçmişten günümüze kadar sosyal 

kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran, hasta ve sağlıklı her yaş grubundan bireye, 

ailelere ve topluma bakım vermeyi hedefleyen, sağlık ekibinin diğer üyeleri ile çalışma becerisine sahip, 

felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine temellenmiş bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. 

‘Hemşire olacağımı düşündükçe mutsuz oluyorum’ sorusuna katılımcıların %35.8’i ‘katılmıyorum’ cevabı 

vermiştir.  Katılımcıların %63.9’u hemşireliğin sabır isteyen bir meslek olduğunu düşünmektedir. ‘Sürekli 

kendini yenileme düşüncesi olan bu mesleği yapma konusu beni düşündürüyor’ sorusuna katılan 

öğrencilerin %40.7’si’ katılıyorum’ cevabını vermiştir (Tablo 2). Hemşirelik sağlık ekibinin diğer üyeleri 

ile çalışma becerisine sahip, felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine temellenmiş bilim ve sanattan 

oluşan bir sağlık disiplinidir (Özcan, 2006). Hemşirelik mesleğinin tıp ve diğer sağlık meslekleriyle 

birlikte toplum içindeki yerinin önemi gerek halk, gerekse meslek üyeleri tarafından kabul edilmektedir. 

Hemşirelik mesleğini seçen insanlarda insanı sevme ve yardım etme değeri yüksektir. Nitekim A.B.D.de 

yapılan bir araştırmada hemşireliği seçme nedenleri arasında büyük bir çoğunlukla yardım etme isteği yer 

alırken çok düşük bir oranda ekonomik yeterlilik için tercih ettikleri belirlenmiştir (Sarıkaya, Khorshid, 

2009;410). 

Araştırmada yaşam doyum düzeyleri cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin 20.658 ± 6.894 

kadınların 20.540 ± 7.404 daha yüksek oranda sergilediği, istatiksel olarak ta cinsiyete göre yaşam doyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (Tablo 3). Aydıner’in 2011 yılında Sakarya’da 

üniversite öğrencilerinin genel öz-yeterlilik ve yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlerini incelediği 

çalışmasında cinsiyetlerine göre yaşam doyum düzeylerinde fark vardır. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda kadınların yaşam doyum puanları (22.37 ± 6.09) erkeklerin yaşam doyum puanlarına oranla 

(23.03 ± 5.52) göre ortalama olarak daha yüksek düzeyde yaşam doyumuna sahip oldukları bulunmuştur 

(Aydıner, 2011). 
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Araştırmada erkeklerin erteleme puanları (52.764 ± 9.294), kızların puanlarından (48.755 ± 

10.500) daha yüksektir. Araştırmada istatiksel olarak cinsiyete göre erteleme davranışı arasında anlamlı 

bir farklılık olduğu bulunmuştur (Tablo 3). Balkıs ve arkadaşlarının 2009 yılında Çanakkale’ de öğretmen 

adayları üzerinde yaptığı çalışmada erkeklerin erteleme puanı (39.39 ± 10.94), kızların erteleme puanları 

(35.02  ± 10.59) olduğu ve p<0.005 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile 

Balkıs’ın çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Bu farklılığın kadınların zamanı daha iyi yönetmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Balkıs, 2009). 

Araştırmada yaşa göre erteleme davranışları incelendiğinde, 18-20 yaş aralığındaki katılımcıların 

puanları (49.938  ±  10.847), 20 yaş ve üzeri katılımcıların puanlarına (50.924  ± 9.817) oranla daha 

düşüktür. İstatistiksel olarak yaşa göre erteleme davranışı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 3). Balkıs ve arkadaşlarının 2009 yılında Çanakkale’ de öğretmen adayları üzerinde 

yaptığı çalışmada 20 yaş ve altındaki kişilerin erteleme ölçeği puanları 34.890 ± 9.759,  21 yaş ve üzeri 

katılımcıları puanları (35.277 ± 10.041) dir. 21 yaş ve üzeri katılımcıların yaşa göre erteleme davranışları 

daha yüksektir (Balkıs, 2009). 

Araştırmada yaşam doyumunun erteleme davranışa etkisi incelendiğinde, (r= -0.132) negatif 

yönde bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların yaşam doyumunun yüksek olması durumunda erteleme 

davranışlarının azalacağı görülmektedir. Hemşire adaylarının yaşam doyumunun erteleme davranışına 

etkisini incelediğimiz bu çalışmanın sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılanların çoğunluğunu kazlar, 20 ve üzeri yaş grubunda olanlar ve 1.sınıfta okuyanlar 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanlarının çoğunluğunu; 

 Hemşireliğin kendisi için ideal meslek olduğunu, 

 Mesleğiyle ilgili faaliyet yapmaktan zevk alanlar, 

 Hemşirelik mesleğindeki tecrübenin arttıkça mesleği daha çok seveceğine inananlar, 

 Hemşireliğin kişiliğine uygun bir meslek olduğunu düşünenler, 

 Hemşireliğin bilgi yanı sıra yetenek gerektiren bir meslek olduğunu düşünenler, 

 Hemşire olacağını düşündükçe mutsuz olmayanların, 

 Hemşireliğin çok sabır gerektiren bir meslek olduğunu söyleyenler, 

 Sürekli kendini yenileme düşüncesi olan bu mesleği yapma konusunda düşünenler oluşturmaktadır. 

 Cinsiyete göre yaşam doyum düzeylerinin erkeklerin kızlara göre daha fazla olduğu,  

 Erteleme davranışının ortalamalarına erkeklerin kızlara göre daha fazla olduğu, 

 Yaşam doyum düzeylerinin 20 yaş ve üzeri grubun daha fazla olduğunu,  

 Erteleme eğiliminin 20 yaş grubunun daha çok olduğu belirlenmiştir  

 Yaşam doyumu ile erteleme eğilimi arasında negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur.  

Öneriler 

 Öğrencilerin mesleği yeterince tanımadan tercih etmeleri nedeniyle yaşadıkları olumsuz algıları en aza 
indirebilmek için meslek seçiminde rehberlik hizmetleri verilmelidir. 

 Bireylerin yaşamdan doyum alması için en önemli unsurlardan biri kendi gizli güçlerinin farkında olması 
gerekmektedir. Bunun için bireysel rehberlik ve kişisel rehberlik boyutuna gereken önem verilmelidir. 

 Mesleğe karşı olumlu tutum içerisinde ve işlerinde erteleme eğilimi göstermeyen bireyler yetiştirebilmek 

için motivasyon ile ilgili eğitimler verilmelidir. 

 Erkeklerin adayların  motivasyonunu artıracak etkinlikler artırılmalıdır. 

  Araştırmanın farklı değişkenler dikkate alınarak tekrarlanmasının konunun daha iyi açıklanmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ: AVANTAJLAR ve  DEZAVANTAJLAR 
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ÖZET 

Sağlık turizminin; dünyada hızla gelişen, küreselleşme sürecinin sonuçlarından biri olduğu 

söylenebilir. Artık insanlar, sağlık sorunlarını çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki hekimleri ya da 

fiyatları değil; en iyi çözüm /en iyi fiyat yollarını düşünerek hareket ediyor. Sektör, hastanelerde 

beklenen uzun bekleme süreleri, yüksek maliyetler, hizmet kalitesi vs. sorunlar nedeniyle bilinçli 

tüketicilerin ve özellikle AB sürecinin tetiklediği ve hızla gelişmesini sağladığı bir turizm dalı haline 

geldi. 

Türkiye’nin bu konudaki güçlü yönü; özel sağlık sektörünün, JCI akredite olmuş hastane sayısı 

açısından Avrupa ile yarışacak hale gelmesi, potansiyel iş gücü ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin 

düşük olmasıdır. Zayıf yönleri ise yabancı dil eğitimli potansiyelinin az olması, devlet, STK ve özel 

sektör temsilcilerinin iş birliğini tam sağlayamaması, sağlık turizminde yeterli düzeyde tanıtım 

yapılmamasıdır. Buna rağmen ülkemize bilgi ve tecrübe transferi, iş istihdamı, döviz girdisi ve yatırım 

alanlarının olması Türkiye’de fırsatları doğurmuştur. 

Bu durumda özel sağlık sektörüne talebin artması, yurt dışından gelen hastaların hastalık 

yayması, özel sağlık sektörünün kendi halkımıza genel sağlık sigortası uygulamaktan kaçınması, diğer 

ülkelerin politikalarına maruz kalma gibi unsurlar tehdit oluşturabilir. 

Anahtar kelimeler: Sağlık Turizmi, Küreselleşme, Türkiye. 
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HEALTH TOURISM IN TURKEY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

ABSTRACT 

It can be said that health tourism is the result of the process of globalization which is 

developing rapidly. People are behaving by considering not only physicians/doctors and prices in their 

country but also the best solutions and prices in other countries while resolving their health problems. 

Sector has become a branch of tourism which is triggered and caused to develop rapidly because of the 

problems like long wating times in hospitals,high costs and quality of care.  

The powerful sides of Turkey are private health sector which has come to a level ro compete with 

Europe in terms of the number of hospitals being accredited to JCI and low costs of potential labour 

and health care. As for the weaknesses, they are the lack of potency of foreign languages' education 

and insufficiency of promotions related to health tourism. Nevertheless,transferring of knowledge and 

experience, employment and existence of investment areas cause opportunities in Turkey. demands for 

private health sector, spreading of diseases because of patiens coming from abroad, as a result 

avoidance of private health sectors from enforcing insurance to our own peopleand exposure of other 

countries' policies can create a threat 

Keywords:Health tourism, Globalization, Turkey  

 

 

1.Giriş 

Sağlık Turizmi; herhangi bir kişinin ikamet ettiği yerden başka bir yere tedavi amaçlı 

gitmesidir. Sağlık Turizminin dünyada küreselleşmenin sonuçlarından biri olduğu söylenebilir. Bu 

küreselleşme eğilimlerinin ışığında tedavi olmak isteyen hastalar kendilerine en uygun maliyetle en iyi 

hizmeti almak istemektedirler. Bu durum Sağlık Turizminin doğmasının sebeplerinden biridir. 

Ülkemize sağlıklı olarak; dinlenme, eğlenme ve Türkiye’nin kültürel zenginliklerini tanıma 

amaçlı gelen kişilerin sağlığı ve bulundukları ortamın sağlıklı olması da turistin sağlığıdır. 

   Turistler öncelikli olarak alt yapısı mükemmel, sağlığını tehlikeye atmayacak ortam ve 

kurumları tercih edecektir. Buna rağmen beklenmedik sebeplerden dolayı hastalanırsa acil ve güvenilir 

bir sağlık hizmeti talep edecektir. Bu çerçevede beklenmedik bir hastalığın ortaya çıkması, tedavisi ve 

maliyeti önem arz edecektir. 

  Bu potansiyelin değerlendirilmesinde; turistin bulunduğu ortam ve bu ortamda çalışanların 

sağlıklı olması, turistin getireceği muhtemel hastalıklar açısından toplumun sağlığı, turistlerin sağlığı 

ve acil hallerde sağlık hizmeti sunumu, sağlık personeli ve kurumların işleyişi ve yurtdışı sigortalarıyla 

ilişkileri gibi konular da önem arz etmektedir. Yurtdışına sunulan turizm ve sağlık hizmeti sonucunda 

ülkemizin ve sağlık hizmetlerinin tanıtımı olacaktır. 
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  Sağlık insanın en vazgeçilmez hakkı ve ihtiyacıdır. Her ülke sağlık için bir politika belirleyip 

vatandaşının sağlık ihtiyacını karşılar. Ülkemiz kamu sağlık hizmetlerine ilaveten son 10 yılda 

özelli

kle 

son 

2-3 

yılda 

özel 

sağlı

k 

sektö

rüyle 

ciddi 

iş 

birliğ

ine 

girmi

ş ve 

sağlı

k 

hizm

eti 

hızla 

özele kaymaya başlamıştır. Özel sağlık sektöründe ciddi atılımlar olup Avrupa standartlarıyla 

yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel hastaneler artmaya başlamıştır. Bu nadide 

kurumların ayakta durabilmesi için yurtdışı pazarlara açılmaları kaçınılmaz olacaktır. 

 

Şekil-1. Türkiye’ye en çok sağlık turisti gönderen ülkelerin bazıları 

 

Ayrıca ülkemiz mevcut coğrafik konumu, AB ’ ye girme trendi ve Sağlıkta Dönüşüm Projesi 

özel sağlık sektörünün geldiği durum ve turizmdeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda sağlık 

turizminin ciddiyeti ve ülkeye getireceği ekonomik değer çok büyüktür. 

  

1.1 Sağlık Turizmi Türleri 

Sağlık Turizminin çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar; termal turizm, medikal turizm ve ileri yaş 

turizmidir. 

 

1.2.1. Termal Turizm  

Tedavi ve dinlenme amaçlı kaplıca veya fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine seyahat 

eden kişilerin fiziksel ve ruhsal iyilik halini geliştirmek amacıyla yurtiçi ve uluslararası hasta 

potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür.   

İklimi ve zengin termal kaynakları sayesinde çok avantajlı bir bölgeye sahip olan Türkiye, 

Avrupa’da 1. ve dünyada 7. sırada yer almaktadır.  Son yıllarda hızla gelişen sağlık turizmi, ülkemizde 

termal yatırımları da hızlandırmış ve yatırımcılar termal tesislerin kalite standartlarını yükselterek 

kaplıca kültürünü sürdürmektedir.  

 

1.2.2. Tıp (Medikal) Turizmi 
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Belirli bir hastalığı olan turistlere genellikle 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında 

hekimler tarafından planlı olarak yapılan tedavi amaçlı uygulamalardır. Bu uygulamalar daha çok: İleri 

tedaviler - Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, Cyberknife, Transplantasyon, İnfertilite - Tüp Bebek 

İVF Uygulamaları, Estetik Cerrahi, Göz, Diş, Diyaliz Tedavileridir. 

 

1.2.3. İleri Yaş Turizmi 

İleri Yaş Turizmi 65 yaş ve üzeri insanların özellikle son 20-30 yılda artan yaş ortalamalarına 

paralel olarak bakım gerektiren tedavileri kapsayan bir sağlık turizmi çeşididir. Özellikle Batı Avrupa 

ülkelerinde görülebilecek yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranındaki artış bu turizm çeşidi açısından 

dikkat çekicidir. Bu gelişme, ileri yaş insanlarının farklı sağlık harcamalarını ve farklı tedavi 

süreçlerini beraberinde getirmektedir. İleri yaş turizmi içinde gezi turları, rehabilitasyon hizmetleri, 

çeşitli terapiler, bakım evlerinde yaşlıların bakımı ve engelliler için özel geziler ve bakıma dönük 

tedaviler bu sağlık turizmi çeşidinin alt başlıklarıdır. 

   

1.2. Sağlık Turizminde SWOT Analizi 

Artık insanlar, sağlık sorunlarını çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki hekimleri ya da 

fiyatları değil; en iyi çözüm/ en iyi fiyat yollarını düşünerek hareket ediyor. Sektör, hastanelerde 

beklenen uzun sıralar, yüksek maliyetler, hizmet kalitesi vb. sorunlar nedeniyle, bilinçli tüketicilerin ve 

özellikle AB sürecinin tetiklediği ve hızla gelişmesini sağladığı bir turizm dalı haline gelmiştir. 

Türkiye’nin bu konudaki güçlü yönleri; ülkenin coğrafik yapısı sayesinde termal hizmetlerin 

kaliteli ve yaygın olması, özel sağlık sektörünün JCI akredite olmuş hastane sayısı açısından Avrupa 

İle yarışacak hale gelmesi, dünyanın en genç nüfuslu ülkesi olması, potansiyel iş gücü ve sağlık 

hizmetleri maliyetinin düşük olmasıdır. Zayıf yönlerimiz ise; yabancı dil eğitimli personelin az olması, 

devlet, STK ve sektör temsilcilerin iş birliğinin tam sağlanamaması, sağlık personelinin sağlık 

turizmini tam anlamıyla kavrayıp benimseyememesi, sağlık turizmi imkânlarımızın tam anlamıyla 

yurtdışında olmaması (ofis, acente vs.). Buna rağmen ülkemize bilgi ve tecrübe transferi, iş istihdamı, 

döviz girdisi ve yatırım alanlarının olması Türkiye’de fırsatları doğurmuştur. Bu durum özel sağlık 

sektöründe talebin artması, yurt dışından gelen hastaların hastalık yayması, özel sağlık sektörünün 

kendi halkımıza genel sağlık sigortası uygulamaktan kaçınması gibi tehditler oluşturabilir. 

 

2.Yöntem  

2.1.Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmada yurtdışında yaşayanların sağlık hizmetlerini kullanma durumu ile sağlık kuruluşlarını 

tercih etme nedenlerini belirleyerek sosyal, demografik, coğrafi   yönlerini ele alarak güçlü, zayıf, 

fırsat ve tehditlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 

2.2.Evren ve Örneklem  

Araştırmada örneklem olarak Ankara’daki bazı özel ve kamu hastaneleri kullanılmıştır. 

Hastane seçiminde Sağlık Turizmi birimlerinin olduğu hastaneler seçilmiş ve bu hastanelerin Sağlık 

Turizmi birimindeki personelle görüşülmüştür. Bunlar arasında Ankara Özel Akay Hastanesi, Ankara 

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Bayındır Hastanesi yer almaktadır. 
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3.Tartışma ve Sonuç 

Türkiye, sağlık sektöründe diğer ülkelerle yarışır hale gelmiştir. Gelen sağlık turistlerinin 

kafalarındaki her türlü soruya olumlu cevaplar bulacağı ülke haline gelişmiştir. 

İklimlerin yaratmış olduğu durumları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak 

görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha fazladır. İklim, 

fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz sağlık turizmi, kaplıca turizmi, 

ileri yaş turizmi her kesime hitap edecek şekildedir.  

Gelişmiş ülkelerin sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavilerini azaltmaya 

yönelik çabaları daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimini arttırmaktadır. Azerbaycan, 

Bulgaristan, Almanya, Bulgaristan ve Irak’tan sonra Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketleri 

Türkiye’ye göndereceği hastaların masraflarını karşılama kararı almaları Türkiye’deki pazar payını 

arttırmıştır. 

Şekil 4 ve 5: Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi 2012 Faaliyet Raporu istatistiksel grafik 

 

Sağlık turizmi, insanların sağlıklarına gösterdikleri özenin arttığı, sağlık hizmetlerinin 

rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı sürece ülkemizde gelecekte daha 

hızlı bir artış gösterecektir. 
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KURUM ÜNÜ ALGILAMALARININ SAĞLIK HİZMETİ TÜKETİCİLERİNİN TUTUM VE 

DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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7
 

 

 

ÖZET 

 Bu araştırma hastaların ya da potansiyel sağlık hizmeti tüketicilerinin hastanelerin sahip olduğu 

kurum ünü ile ilgili algılamalarının hasta güveni, bağlılığı ve özdeşlemeleri üzerindeki etkisini ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca çalışmada tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile hasta güveni, 

kuruma olan bağlılık ve özdeşlemelerine ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup 

olmadığı araştırılmıştır. 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara il 

merkezinde ikamet eden kişiler oluşturmaktadır.  Çalışmada basit rastgele örnekleme yönteminden 

yararlanılmıştır. Bu amaçla 515 kişiye anket yapılmıştır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modelinin 

yanı sıra tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.  

 Araştırma bulguları kurum ününde etkili olan hastanenin tanınmış, başarılı ve büyük bir hastane 

olduğu algısı, kişilerin bu hastanelere duydukları güven üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Ayrıca kişilerin tercih ettikleri hastaneyi yakın çevrelerine de önerdikleri ve hastaneleri ile ilgili olumsuz 

eleştiriler karşısında savunmaya geçtikleri görülmektedir. 

 Hastanelerin kurum ünü algılamalarının kişilerin tutum ve davranışları üzerinde etki ettiği 

söylenebilir. Özellikle kişilerin hastane tercihinde kurum ünü algılamalarının önemli rol oynadığı ve 

hastane tercihindeki devamlılık üzerinde etki sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta güveni, hasta sadakati, hasta özdeşleşmesi, kurum ünü 

IMPACT OF PERCEPTIONS OF CORPORATE REPUTATION ON ATTITUDES AND 

BEHAVIORS OF HEALTH CARE CONSUMERS 

 

ABSTRACT 

 This study was made for determining impact of perceptions of patients and prospective healthcare 

consumers about corporate reputation hospitals have on patient confidence, commitment and 

identification. In addition, in the study it was investigated whether there is a statistically significant 

difference between socio-demographic characteristics of consumers and perceptions related to patient 

confidence, loyalty to corporate and commitment. 

 It was used questionnaire form as tool of collecting data in the study. Population of the research 

consists of people who reside in city centre of Ankara. It was utilized method of simple random sampling. 

For this purpose, it was applied the form to 515 people.  It was used descriptive statistics besides structural 

equation model in data analysis. 

 It was showed perception hospital is well-known, successful and large affects corporate reputation 

have impact on confidence people have in hospitals. Also, it was seen consumers suggest to their 

neighborhoods and defend against negative criticism about their hospitals. 

 It can be stated hospitals’ perceptions of corporate reputation have impact on people's attitudes 

and behaviors. Especially it was concluded perceptions of corporate reputation have impact on people's 

attitudes and behaviors and play important and role and affect sustainability in hospital preferences. 

Keywords: Patient confidence, patient identification, patient commitment, corporate reputation 
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GİRİŞ 

 

Hasta, sağlık sisteminin müşterisi olarak sistemin odağıdır. Toplam kalite yönetimindeki müşteri 

odaklılık, sağlık hizmetlerinde hasta odaklılık olarak ifade edilmektedir (Duggirala vd., 2008: 560-583). 

Günümüzün global bir sorunu haline gelen rekabet konusu diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe 

de en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle özel hastane ve sağlık merkezleri sayısında 

yaşanan artışlar, kurumları hasta odaklı hizmet üretmeye itmiştir. Bu nedenle kurumların uzun vadede 

ayakta kalabilmeleri ve sektördeki diğer kurumlarla rekabet edebilmeleri için hasta memnuniyeti üzerinde 

önemle durmaları gereğini doğurmuştur. 

Sağlık hizmeti talep edenlerin daha bilinçli hale gelmesiyle hizmet sunucularından beklentileri de 

artmıştır. Kişilerin seçebileceği sağlık işletmesi alternatiflerinin çoğalması kişileri, güvenlerini zedeleyen 

ya da olumsuz bir etki bırakan kurumları kolaylıkla tercih dışında tutabilme olanağı vermiştir. Bir sağlık 

kurumundan beklenen toplumun her kesiminden insana hitap edecek sıfır hata ve mükemmellikte bir 

hizmettir. Ancak böyle bir imaja ulaşabilmek zor olduğu kadar edinilen imajı koruyabilmek de örgütteki iç 

ve dış müşterilerin tam katılımı ve üstün bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle hastaneler halkla 

ilişkilere en çok ihtiyaç duyan kurumlar haline gelmiştir (Ayhan ve Canöz, 2006: 72). Satışa yardımcı 

faaliyetler olarak da adlandırılan halkla ilişkiler, bir ürün ya da hizmet için satışa uygun bir ortam hazırlar 

(Tortop, 1993: 46). 

 

1.1. Kurum Ünü 

 

Örgütsel davranış ve pazarlama alanlarında en çok tartışılan konulardan biri olan kurum ünü 

kavramı, tüketicilerin gözünde ve beyninde tam olarak tanımlanamayan ancak kulaktan kulağa yayılan az 

veya çok olarak değerlendirilebilen bir tanım olarak yer bulmaktadır (Gray ve Balmer, 1998: 695-696). 

Ün, işletmelerin ürün ya da hizmetlerinin kalitesini ve ileriye yönelik performansını etkileyen en önemli 

unsurdur. Kurum ününün oluşmasına katkı sağlayan faktörleri; tüketicilerin nazarında değer ve fark 

yaratabilme, yenilikçi olma, ürün ya da hizmetlerin kalitesi, finansal ve yönetsel olarak güçlü ve başarılı 

bir şekilde planlama yapabilme becerisi ve çalışanların nitelikleri şeklinde sıralayabiliriz (Bayramoğlu, 

2007: 37).  

Kurum ünü kavramı genellikle kurum imajı kavramı ile karıştırılmaktadır. Kurumsal imaj çok kısa 

bir sürede oluşurken, kurumsal ün geçmişten süregelen, kurumun algılanması için uzun bir zamanı 

gerektiren bir dönemde oluşmaktadır (Bakan, 2005: 78). Buna göre araştırmacılar imajın oluşturulabilir, 

ünün ise kazanılan bir kavram olduğu kanısında hemfikirdirler. Kısaca kurumsal ün, kurumsal kimlik ile 

desteklenen kurumsal imajın oluşturduğu, her iki kavramı da kapsayan bir algıdır (Sabuncuoğlu, 2007: 

73). Elde etmesi zor fakat kaybetmesi çok kolay olan bu ün, her zaman olumlu bir anlam taşımaz. Kurum 

ünü; “iyi, kötü, dürüst, güvenilir, inanılır, tanınır” gibi bir takım ifadelerle belirtilebilir (Caruana, 2010: 

1103-1110).  

Sağlık sektöründe hastalara olumlu deneyim yaşatılması, hastanenin başarısı ve gelecekteki 

performansı için çok önemlidir. İnsanların herhangi bir sağlık hizmeti ihtiyacı doğduğunda ilk tercihi 

öncelikle yakınlarının ya da çevredekilerin daha önceki deneyimlerinden elde ettiği tavsiyeler üzerinden 

olmaktadır. Diğer tercihleri ise bulunulan yerde en çok duyulan ve tanınan işletme yönünde olmaktadır. 

Böylece aslında tüm bu sebeplerin kurum ünü çerçevesinde bir araya geldiği görülmektedir.  

 

1.2. Hasta Güveni 

 

Güven, bir ilişki süreci içinde karşı tarafın niyeti hakkındaki inanç veya kanaatler olarak 

tanımlanabilir (Hacıefendioğlu, 2005: 71). Hasta güveni ise hastanın, beklentilerini karşılayacağı 
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hususunda hizmet aldığı kuruma gösterdiği tutum olarak tanımlanabilir. Hizmet sunucularının 

dürüstlüğüne bağlı olarak verdikleri sözleri yerine getirmeleri konusunda hastalarda oluşan beklenti olarak 

da açıklanabilir (Orth, 2009: 1-11). Hasta güvenini önemli kılan faktörlerden birisi de bazı sağlık 

hizmetlerinin alınma zorunluluğu ve hayati ihtiyaçların giderilme zorunluluğudur.  

Sağlık kurumları, hastaların istek ve şikâyetlerine duyarlı bir şekilde yaklaşım göstererek bunlara 

çözümler ürettiği ve bu devamlılığı sağladığında hastaların güvenini kazanması mümkün olabilmektedir. 

Güven tekrar satın alma davranışına da neden olur (Harris, 2004: 139-158). Hastalar, hastalığı ile ilgili her 

türlü teşhis ve tedavinin tam ve doğru bir şekilde yapılacağından emin oldukları ve kendilerine önem 

verildiğini hissettiği bir kuruma güven duyarlar ve her sağlık ihtiyacı doğduğunda iyi bildiği ve inandığı 

hastaneye gitmeye devam eder. 

Tüketici bağlılığının temelini oluşturan en önemli faktörlerden biri alıcı ve satıcı arasındaki güven 

unsurunun oluşmasıdır. Özellikle sağlık hizmetleri gibi aldığı hizmetin ya da tedavinin kalitesi ve 

gerekliliği konusunda tam ve yeterli bilgileri olmayan hastaların hizmet sunucularına bağlılığının üst 

düzeyde olduğu sektörde güven ilişkilerinin kurulması son derece önemlidir. Bu güven ilişkisinin 

kurulması kolay olmadığından dolayı hastanın hayatını emanet edeceği hastanede tedavi olmak için ekstra 

maliyet yükünü de katlanmaya razı olur. 

 

1.3. Hasta Sadakati 

 

İşletme literatüründe “müşteri sadakati” kavramı sağlık hizmetlerinde hasta sadakati ya da hasta 

bağlılığı olarak ele alınmaktadır (Erdem vd., 2008: 95-110). Sağlık kuruluşları için son derece önemli olan 

hasta sadakati, “hastanın hastane ile ilişkilerini devam ettirip, diğer yandan hastanenin hizmetlerini 

potansiyel hastalara tavsiye etmesi” olarak tanımlanabilir (Engiz, 2007). Hasta sadakati, kişinin her sağlık 

hizmeti ihtiyacında daha önceden bildiği ve güvendiği aynı kurumdan hizmet alma eğilimini ifade eder. 

Hasta sadakatini elde eden işletmeler, uzun vadede satın almaları sürekli hale gelen bir kitleye sahip olur. 

Hastanın aldığı hizmetten tatmin olması, sadakati ve hastanenin olumlu olarak algılanması açısından 

önemlidir (Chi, 2009: 245-253). 

  Hasta sadakatinin en temel etkisi hastayı elde tutmaktır. Sadık hasta sonraki hizmet ihtiyaçlarında 

da aynı tedarikçiyi tercih etme yoluna gider. Bu sayede hizmetin büyük miktarlarda aynı hastalara 

sunulmasıyla faturalama, dağıtım, reklam giderlerinde azalma görülecektir. Hasta sadakatinin diğer bir 

faydası ise memnun hastaların kurumu diğer potansiyel hastalara tavsiye etmesidir. Hastanın olumlu 

tavsiyelerde bulunması işletmeye bağlılıkları açısından önemlidir. Araştırmalar sonucunda yeni kazanılan 

hastaların yarısına yakın bir kısmının kuruluşun devamlı hastaların tavsiyeleri ile elde edildiği saptanmıştır 

(Engiz, 2007).  

Hastaların istek ve şikâyetlerini dinleyerek olumlu geribildirimde bulunmak, çözüm yolları 

üretmek, pazar araştırmaları yapmak, hasta memnuniyeti anketleri yapmak, birebir görüşmeler yaparak 

hasta sadakati sağlanabilir. Önemli olan hastanın beklentilerini anlamak ve hastaya istediğini 

sunabilmektir. 

 

1.4. Hasta Özdeşleşmesi 

 

Pazarlama alanında tüketiciler, kişisel değerlerini yansıtan benimsedikleri markalarla kendilerini 

tanımlamakta, bu markalarla kendilerini özdeşleştirmekte ve ilişkilendirmektedirler. Özellikle markalar 

kişilerin kendilerini tanımlamaları için kullandıkları en önemli sosyal kategorilerdendir. Bunun en belirgin 

örneği spor sektörüdür (Underwood vd., 2001: 4). Spor kulüplerinin taraftarları için ürettikleri lisanslı 

ürünleri satın alması, takımının başarısı ile mutlu olması, yenilgisi ile üzülmesi, rakiplere karşı olumsuz 
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eleştirilerde savunmaya geçmesi gibi durumlar kişinin takımı ile özdeşleştiğini gösterir. Bu örnekte olduğu 

gibi belli bir marka ile özdeşleşen bireyin daha iyi nitelikte ya da daha ucuz da olsa başka bir alternatif 

düşünmesi beklenemez. 

“Memnuniyet, katılım, prestij ve paylaşılan değerler” özdeşleşmeye etki eden faktörler olarak 

sıralanabilir (Fuller, 2006:701-716). Öncelikle hastaneden memnun olan hastalar, hastane ile 

özdeşleşmede önemli bir adımı tamamlamış demektir. Hastalar, öneri ve şikâyetlerinin dikkate alındığında 

ve tedavi sürecine kendisinin de katılımı sağlandığında hastaneye karşı daha fazla özdeşleşme hissederler. 

Hastalar; prestijli, yani toplumda olumlu üne sahip olan ve başkalarına orada tedavi olduğunu söylemekten 

gurur duydukları hastanelerle kendilerini özdeşleştirerek, toplum içinde önemli bir statü elde 

edebileceklerini düşünebilirler. Hastalarla, hastane personelinin değer yargıları, tutum ve davranışları 

çatışmazsa hastalar kendilerini daha rahat bir şekilde hastaneyle özdeşleştirebilirler (Derin ve Demirel, 

2011: 218). 

 

1.5. Kurum Ünü İle Hasta Güveni, Sadakati ve Özdeşleşmesi Arasındaki İlişki 

 

Literatürde kurum ününün müşteri davranışlarına olan etkilerinin araştırılmasına yönelik pek çok 

çalışma bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara bakıldığında kurumsal ünün işletmenin satışlarını ve pazar 

payını artırdığını (Shapiro, 1982) ve müşteriler ile iyi ilişki kurularak sürdürüldüğünü (Andreassen ve 

Lindetad, 1998; Robertson, 1993; Yoon ve diğerleri, 1993) öne sürmektedirler. Ayrıca araştırmalara göre 

kurum ününün müşteri tutum ve davranışlarını etkilediği saptanmıştır. Müşteriler kurum ünü yüksek olan 

işletmelere güven, sadakat ve özdeşleştirme eğilimlerinin daha fazla olduğu bulunmuştur (Bartikowski ve 

Wlash, 2011: 39-44). İnsanların zihninde iyi, güvenilir, dürüst algısı oluşturulduğunda kurumsal ünü de 

yüksek olacaktır.  

Marangoz ve Biber’in (2007) çalışması da diğer araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Buna göre kurumsal imaj ve ünün tüketici bağlılığı oluşturmada etkili ve önemli olduğu bulunmuştur. 

Olumlu kurum ününe sahip işletmelerin bu ünün devamlılığını sürdürebilmeleri için kişilerin güvenlerini 

sarsacak davranışlardan kaçınmaları gerekir.  

Hasta sadakatinin oluşması öncelikle hasta güveninin sağlanmasıyla mümkün olur. Kuruma 

bağlılığı oluşturulan bir hasta, kuruluşun sunduğu ürün/hizmete pazardaki diğer ürün/hizmetlerden daha 

fazla para ödemeye hazırdır. Bu da kuruluşun kârına doğrudan etkisi olan bir unsurdur. Tüm bu etkilerin 

kuruluş için anlamı ise; mevcut ve tekrarlı hastalardan gelir, pazar payındaki artış, hasta kazanma 

maliyetinde ve işletme giderlerinde azalma, sonuç olarak kuruluşun kârlılığıdır (Engiz, 2007). 

Hasta sadakatinin oluşmasında kurum ününün önemli bir etkiye sahip olduğu ve alanında lider 

olan hastanelerin hastalarının daha sadık olduğu araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur (Kandampully, 

2007: 35-443).  

Giderek artan rekabet ortamında insanların seçimlerinde etkileyici unsur olabilmek, rakiplerinden 

farklılaşmak ve tercih edilen olmak için kurumların sahip olması gereken en önemli özellik olumlu kurum 

ünüdür. Buradan yola çıkarak yapılan bu çalışmada kurum ününün hasta güveni, hasta sadakati ve hasta 

özdeşleşmesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

 

2. YÖNTEM 

 

Bu araştırma hastaların ya da potansiyel sağlık hizmeti tüketicilerinin hastanelerin sahip olduğu 

kurum ünü ile ilgili algılamalarının hasta güveni, bağlılığı ve özdeşlemeleri üzerindeki etkisini ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca çalışmada tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile hasta güveni, 

kuruma olan bağlılık ve özdeşlemelerine ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup 
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olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara il merkezinde ikamet eden kişiler oluşturmaktadır.  

Çalışmada basit rastgele örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu amaçla n= (N x p x p x Z
2

)/ [(N–1) x 

t
2

]+(p x q x Z
2

)
8
 

formülden yaralanılarak örneklem büyüklüğünün 384 kişi olması gerektiği bulunmuş ve 

01 Mayıs-5 Haziran 2013 tarihleri arasında 515 kişiye anket uygulanmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak ilgili literatür taranarak (Chun, 2005: 102; Chun, 2001; 

Derin ve Demirel, 2011; Işık, 2011) oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Anket formu, kurum ünü (9 

ifade), hasta güveni (7 ifade), hasta sadakati (9 ifade) ve hasta özdeşleşmesi (10 ifade) ile ilgili 5’li likert 

ölçeğe (1=Tamamen Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum) göre hazırlanan toplam 35 ifadeden 

oluşmaktadır. Ayrıca ankette katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer 

almaktadır. Araştırmanın en önemli sınırlılığı, verilerin Ankara il merkezinde oturan kişilerle sınırlı 

tutulmasıdır. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 18 ve AMOS 18 paket programları kullanılmış 

olup; yapısal eşitlik modelinin (YEM) yanı sıra, tanımlayıcı istatistiksel metotlar, iki ortalama arasındaki 

farkın önem kontrolü ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  

 

2.1. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 

 

Soru formunun geçerlilik ve güvenirliğini test etmek amacı ile Cronbach Alpha katsayısı ve 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik analizi sonucuna göre Cronbach 

Alpha değeri 0,960 olarak hesaplanmıştır.  

 Ankete kurum ünü, hasta güveni, hasta sadakati ve hasta özdeşleşmesi boyutlarında yer alan 

toplam 35 ifadeye uygulanan DFA sonucunda 2 ifadenin (kü7-Bu hastanenin yapmış olduğu tanıtım 

faaliyetleri dikkatimi çekmektedir ve hö8-Birisi bu hastaneyi eleştirdiğinde kişisel bir hakaret olarak 

algılarım) bozucu etkiye sahip olduğu görülmüş ve analizden çıkartılmıştır. Kalan ifadelere uygulanan 

ikinci DFA sonucunda 4 faktör altında toplanan toplam 33 ifadeden oluşan ölçeğin uyum ölçütleri kabul 

edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuş olup istatistiksel analizlerde ölçek yeni haliyle kullanılmıştır (Şekil 

1).  

 

                                                           
8
 Formülde; N = Evren, n = Örneklem sayısı, p = Evren içinde ilgilendiğimiz özelliğin görülme sıklığı (0,50 alınmıştır), q 

= Evren içinde ilgilendiğimiz özelliğin görülmeme sıklığı (1-p), Z = Güven düzeyine göre standart değer (normal 
dağılım tablolarından bulunur %95 için 1,96), t = Göz yumulabilir yanılgı (0,05 alınmıştır) 
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CMIN=1601,659, DF=457, CMIN/DF= 3,505, p=0,00, RMSEA=0,07, CFI=0,91, NFI=0,88, 

CFI=0,91, AGFI=0,78, TLI=0,90, IFI=0,91. 

Şekil 1: Kurum Ünü, Hasta Güveni, Hasta Sadakati ve Hasta Özdeşleşmesi Boyutlarının DFA 

Sonuçları 

 

3. BULGULAR 

 

Tablo 1’de araştırmaya katılan sağlık hizmet tüketicilerinin kişisel özelliklerine ilişkin tanımlayıcı 

bilgiler yer almaktadır. %54’ü kadınlardan oluşan katılımcıların %51,8’i evlidir. %66,1’i 35 ve daha az 

yaşta olan katılımcıların yarıya yakını (%49,5) üniversite (önlisans, lisans ve lisansüstü) mezunu 

durumundadır. Ayrıca katılımcıların %28,5’i aylık gelir durumunu 1501-2250 TL aralığında 

belirtmişlerdir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

 
n % 

 
n % 

Cinsiyet 
Erkek 237 46,0 

Aylık Gelir 

(TL) 

≤750 127 24,7 

Kadın 278 54,0 751-1500 99 19,2 

Medeni Durum 
Evli 267 51,8 1501-2250 147 28,5 

Bekâr 248 48,2 2251-3000 90 17,5 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 72 14,0 ≥3001 52 10,1 

Lise 136 26,5 

Yaş 

≤25 160 31,1 

Ön lisans 67 13,0 26-35 180 35,0 

Lisans 176 34,2 36-45 84 16,3 

Lisansüstü 63 12,3 ≥46 91 17,7 
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Tablo 2’de kurum ünü, hasta güveni, hasta sadakati ve hasta özdeşleşmesi arasındaki kovaryans 

ilişki görülmektedir. Buna göre tüm boyutlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak pozitif yönlü ve 

anlamlıdır. En yüksek ilişki ise hasta güveni ile hasta sadakati arasındadır (ρ=0,889). Derin ve Demirel 

(2011) tarafından yapılan benzer bir çalışmada da kurum ünü ile hasta güveni arasında pozitif yönde ve 

güçlü bir ilişki bulunurken, kurum ünü ile hasta sadakati arasında nispeten çok zayıf (pozitif) ve kurum 

ünü ile hasta özdeşleşmesi arasında zayıf (pozitif) bir ilişki bulunmuştur   

 

Tablo 2: Boyutlar Arası Kovaryans İlişki 

Boyutlar Arası İlişki 
ρ SH t 

p 

Hasta Güveni <--> Kurum Ünü ,846 ,072 12,218 *** 

Hasta Güveni <--> Hasta Özdeşlemesi ,757 ,070 11,443 *** 

Hasta Özdeşlemesi <--> Hasta Sadakati ,816 ,060 9,873 *** 

Hasta Sadakati <--> Kurum Ünü ,778 ,057 9,805 *** 

Hasta Özdeşlemesi <--> Kurum Ünü ,735 ,069 11,367 *** 

Hasta Güveni <--> Hasta Sadakati ,889 ,062 10,183 *** 

*** p<0,001 

Yapısal veya ölçüm modellerini değerlendirmeden önce, tüm nedensel ilişkiler kümesinin 

gösteriminin yeterli olduğundan ve yapısal modelin kabul edilebilirliğinden emin olmak amacıyla modelin 

uyum istatistiklerine bakılmıştır. Şekil 2’de görüldüğü üzere modelin uyum ölçütleri kabul edilebilir 

sınırlardadır. Yaklaşık hataların ortalama karekökü (root mean square error of approximation, RMSEA) 

değeri ise 0,070’dir. Bu değerin 0,05’in altında olması iyi uyumu ve 0,05 ile 0,08 arasındaki değerlerin 

kabul edilebilir uyumu (Byrne, 2009: 80) gösterdiği düşünüldüğünde RMSEA değerine göre model kabul 

edilebilir uyum göstermiştir. 
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CMIN=1601,659, DF=457, CMIN/DF= 3,505, p=0,00, RMSEA=0,07, CFI=0,91, NFI=0,88, 

GFI= 0,82, CFI=0,91, AGFI=0,78, TLI=0,90, IFI=0,91. 

Şekil 2: Kurum ününün, hasta güveni, hasta sadakati ve hasta özdeşleşmesine etkisini gösteren 

model testinin AMOS çıktısı 

 

Modelin uyum ölçütlerinin tatmin edici düzeylerde sağlanmasının ardından, yapısal denklem 

modelinin değerlendirilmesi yapılabilir. Şekil 2’de görüldüğü üzere hasta güveni (tahmin değeri=0,85, t-

değeri=18,531), hasta sadakati (tahmin değeri=0,78, t-değeri=12,330) ve hasta özdeşleşmesi (tahmin 

değeri=0,74, t-değeri=16,127) boyutları karşılaştırıldığında, kurum ününün en fazla etkilediği hasta 

güvenidir. Hasta güvenini hasta sadakati ve hasta özdeşleşmesi takip etmektedir. Tablo 3’de görüldüğü 

gibi kurum ününün boyutlara olan etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

Tablo 3: Kurum Ününün, Hasta Güveni, Hasta Sadakati Ve Hasta Özdeşleşmesine Etkisi 

Boyutlar ρ Standart Hata t p 

Kurum Ünü  Hasta Güveni ,846 ,045 18,531 *** 

Kurum Ünü  Hasta Özdeşlemesi ,735 ,046 16,127 *** 

Kurum Ünü  Hasta Sadakati ,778 ,043 12,330 *** 

*** p<0,001 

Sağlık hizmet tüketicilerinin cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre hasta güveni, hasta 

sadakati ve hasta özdeşleşmesi boyutları hakkındaki değerlendirmeleri bağımsız örneklerde t testi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda tüketicilerin sadece hasta güveni boyutu ile ilgili 

değerlendirmeleri cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermektedir (p<0,05). Hasta 

güveni boyutunda erkekler (3,420±1,036), kadınlara (3,367±0,878) göre daha fazla katılım göstermişlerdir 

(Tablo 4). 

Tablo 4: Tüketicilerin Hasta Güveni Boyutu Hakkındaki Değerlendirmelerinin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

 
Cinsiyet n Ort. S.S. t p 

Hasta güveni 
Erkek 237 3,420 1,036 

0,617 0,043 
Kadın 278 3,367 0,878 

Hasta sadakati 
Erkek 237 3,285 0,847 

2,182 0,529 
Kadın 278 3,125 0,811 

Hasta özdeşleşmesi 
Erkek 236 3,158 0,947 

1,560 0,221 
Kadın 278 3,034 0,845 

 

Sağlık hizmet tüketicilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre hasta güveni, hasta sadakati ve 

hasta özdeşleşmesi boyutları hakkındaki değerlendirmelerinin fark gösterip göstermediği ANOVA testi 

(tek yönlü varyans analizi) kullanılarak analiz edilmiştir. ANOVA testi sonucunda istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunan boyutlar için farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için ise Tukey 

HSD testi kullanılmıştır.  

 

Tablo 5: Tüketicilerin Hasta Güveni Boyutu İle İlgili Değerlendirmelerinin Sosyo-Demografik 

Özelliklerine Göre Dağılımı 

Hasta Güveni n Ort. S.S. F p Post Hoc. 

Yaş 

≤25
1
 160 3,293 0,915 

4,436 ,004 
3-1 p=0,024 

3-2p=0,014 

26-35
2
 180 3,279 0,952 

36-45
3
 84 3,655 0,960 

≥46
4
 91 3,546 0,962 
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Gelir 

Durumu 

(TL) 

≤750
1
 127 3,397 0,890 

2,581 0,037 2-5 p=0,017 

751-1500
2
 99 3,521 0,867 

1501-2250
3
 147 3,398 0,916 

2251-3000
4
 90 3,448 0,945 

≥3001
5
 52 3,016 1,270 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim
1
 72 3,796 0,760 

12,791 0,000 

1-4 p=0,001 

1-5 p=0,000 

2-5 p=0,000 

3-5 p=0,003 

4-5 p=0,001 

Lise
2
 136 3,593 0,904 

Önlisans
3
 67 3,362 0,863 

Lisans
4
 176 3,303 0,985 

Lisansüstü
5
 63 2,776 0,935 

  

Analiz sonucunda hasta güveni ile ilgili değerlendirmeleri yaş, gelir durumu ve eğitim durumuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermektedir (p<0,05). Yapılan Tukey HSD testi sonucunda yaş 

değişkeni için farkın; 36-45 yaş grubu (3,655±0,960) ile ≤25 yaş grubundakiler (3,293±0,915) ve 26-35 

yaşa grubundakilerden (3,279±0,952) kaynaklandığı bulunmuştur (p<0,05). Gelir değişkeni açısından 

farkın; 751-1500 TL gelir grubundakiler (3,521±0,867) ile ≥3001 TL (3,016±1,270) grubundakiler 

arasında olduğu bulunmuştur (p<0,05). Eğitim durumu açısından ise farkın; lisansüstü mezunlar 

(2,776±0,935) ile ilköğretim (3,796±0,760), lise (3,593±0,904), önlisans (3,362±0,863) ve lisans 

(3,303±0,985) mezunları arasından kaynaklandığı bulunmuştur (Tablo 5). 

Tüketicilerin hasta sadakati ile ilgili değerlendirmeleri yaş ve eğitim durumuna göre istatistik 

açıdan anlamlı fark göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda yaş değişkeni için farkın; ≤25 yaş 

grubundakiler (3,056±0,915) ile 36-45 (3,438±0,871) ve ≥46 yaş grubundakiler (3,375±0,918) arasında 

olduğu bulunmuştur. Eğitim durumu değişkeni açısından farkın ise; ilköğretim mezunları (3,606±0,824) 

ile lise (3,258±0,857), önlisans (3,204±0,654), lisans (3,121±0,831) ve lisansüstü (2,808±0,749) mezunları 

arasından kaynaklandığı bulunmuştur (Tablo 6). 

 

Tablo 6: Tüketicilerin Hasta Sadakati Boyutu İle İlgili Değerlendirmelerinin Sosyo-Demografik 

Özelliklerine Göre Dağılımı 

Hasta Sadakati n Ort. S.S. F p Post Hoc. 

Yaş 

≤25
1
 160 3,056 0,761 

5,899 ,001 
3-1 p=0,003 

4-1 p=0,017 

26-35
2
 180 3,126 0,792 

36-45
3
 84 3,438 0,871 

≥46
4
 91 3,375 0,918 

Eğitim Durumu 

İlköğretim
1
 72 3,606 0,824 

8,891 0,000 

1-2 p=0,026 

1-3 p=0,028 

1-4 p=0,000 

1-5 p=0,000  

Lise
2
 136 3,258 0,857 

Önlisans
3
 67 3,204 0,654 

Lisans
4
 176 3,121 0,831 

Lisansüstü
5
 63 2,808 0,749 

 

Tüketicilerin hasta özdeşleşmesi ile ilgili değerlendirmeleri sosyo-demografik özelliklerinden 

sadece eğitim durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı fark göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda 

farkın; ilköğretim mezunları (3,296±1,023) ile lise (3,190±0,935) ve önlisans (3,053±0,697) mezunları 

arasından kaynaklandığı bulunmuştur (Tablo 7). 
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Tablo 7: Tüketicilerin Hasta Özdeşleşmesi Boyutu İle İlgili Değerlendirmelerinin Sosyo-Demografik 

Özelliklerine Göre Dağılımı 

Hasta Özdeşleşmesi n Ort. S.S. F p Post Hoc. 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim
1
 72 3,296 1,023 

3,055 0,017 
5-1 p=0,016 

5-2 p=0,048 

Lise
2
 136 3,190 0,935 

Önlisans
3
 67 3,053 0,697 

Lisans
4
 175 3,041 0,873 

Lisansüstü
5
 63 2,817 0,837 

 

4. SONUÇ 

 

  Kurum ününün, hasta güveni, hasta sadakati ve hasta özdeşleşmesi üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda kurum ününün belirtilen bütün boyutlar üzerinde 

anlamlı etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Boyutlar içerisinde en yüksek etkiyi ise hasta güveni üzerinde 

sağladığı ortaya çıkmıştır.  

Sağlık hizmet tüketicilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre hasta güveni, hasta sadakati ve 

hasta özdeşleşmesi boyutları hakkındaki değerlendirmelerinin farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna 

göre hasta güveni ile ilgili değerlendirmelerin tüketicilerin yaşlarına, gelir durumlarına ve eğitim 

durumlarına göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Özellikle tüketicilerin yaşlarının ve eğitim 

seviyelerinin yükselmesi güvenlerini de artırırken, gelir seviyelerinin artması güvenlerinin azalmasına 

neden olmaktadır. 

  Tüketici bağlılığı açısından ise kişiler yaşlandıkça kuruma olan bağlılıkları da artmaktadır. Tabi 

bunda hastalıkların yaşla birlikte artış göstermesi ve dolayısıyla hastane başvuru sayısının artmasının etkili 

olduğu düşünülmektedir. Güvenin tam tersi olarak eğitim seviyesinin yükselmesi tüketici bağlılığını 

azaltmaktadır. Bunda kişilerin bilinçlenmesi ve tedavileri konusunda alternatifleri araştırması ve 

değerlendirmek istemeleri etkili olabilmektedir. 

Hasta özdeşleşmesi bakımından ise tüketicilerin eğitim durumlarının etkili olduğu görülmektedir. 

Buna göre eğitim seviyesinin yükselmesi, hasta özdeşleşmesini olumsuz etkilediği söylenebilir. 
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SAĞLIK POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ 

ETKİSİ: YÖNETİCİ PERSPEKTİFİ 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı sivil toplum kuruluşlarında (STK) görev yapan yöneticilerin, STK’ların 

sağlık politikalarının belirlenmesi sürecine olan etkisi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesidir. 

Araştırmada toplanan veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için 

yüzde ve frekans dağılımları ile ki-kare test tekniği kullanılmıştır. P<0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul 

edilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara’da faaliyet gösteren STK’larda görev yapan 160 yönetici 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların %71,9’u erkek, %92,5’i de ön lisans ve üzeri eğitime sahiptir. 

Katılımcıların %62,5’i merkez ya da yerel yönetimlerin STK’lara politika geliştirme ve yapma 

süreçlerinde çoğu zaman danışmadığını belirtirken, %57,5’i de görüşmeler sonrası elde edilen bilgilerin 

uygulamaya koyulmadığını ifade etmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, STK’ların politika 

geliştirme ve yapım süreçlerine dâhil olamadığı ve girişimlerinin genel olarak sonuçsuz kaldığı 

görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi STK’ların kamu otoriteleri tarafından daha fazla dikkate 

alınması ve politika süreçlerine dâhil edilmesi hem toplumsal amaçlara ulaşılmasına hem de toplumsal 

refahın artışına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Sağlık politikası, sivil toplum kuruluşu, yönetici, politika süreci 
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THE EFFECT OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ON HEALTH POLICY 

MAKING PROCESSES: MANAGER PERSPECTIVE 

ABSTRACT 

The objective of this study is to evaluate the views of the managers that work for NGOs on health 

policy making processes. Questionnaire method was used to obtain feedback. Collected data was analyzed 

by using frequency and percentage distributions, and chi-square test. P<0,05 was considered as level of 

significance. 160 NGO managers working in Ankara participated in the study and %71,9 of them are man. 

%62,5 stated that generally, central-local government does not take their advice and %57,5 pointed out 

that the information gained from NGOs is not taken into account. NGOs are not much involved in the 

policy development and making process and their initiatives to affect the authority do not result in the way 

they want. As in developed countries, the central-local government should consider NGOs as one of the 

main actors for health policy making processes and let them involving in. This will contribute to the 

achievement of the social goals, and to the increase in social welfare. 

Key words: Health policy, non-governmental organization, manager, policy process  

1. Giriş 

 Sivil toplum kuruluşları (STK), gelişmiş demokrasilerde toplumların gelişimine ve refahına katkı 

sağlayan önemli dinamiklerden birisidir. Son yıllarda yöneten ve yönetilen modelinden yönetilenin 

yönetime katılması ve alınacak kararlarda etkisinin olduğu yönetişim modeline geçiş süreçlerinde STK’lar 

kilit rol oynamaktadır. STK, kar amacı gütmeyen ve toplum yararına çalışan örgütlerdir. Bu kuruluşlar, 

toplum ve hükümetler arasında bir köprü kurarak toplumsal amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlar.  

Özellikle gelişmiş ülkelerde STK’nın politika yapım süreçlerine dâhil olması ve alınan kararlara etki 

etmesi uygulanan politikaların toplum tarafından benimsenmesinde ve bu politikaların başarıya 

ulaşmasında en önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir. 

 Bilindiği üzere, bir ülkede sağlıkta politika gündemini belirleyen güçler arasında; yasama, 

yürütme ve yargı organları, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları ile siyasi partiler, medya, 

uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır. Son 10 yılda büyük bir dönüşüm 

içerisinde olan Türk Sağlık Sistemi de farklı sağlık politikalarının uygulanması ile köklü bir reform 

geçirmiştir. Sosyal güvenlik, sağlıkta kalite, aile hekimliği, kamu hastaneler birliği, anne çocuk sağlığı, 

tütünle mücadele, erişilebilir ve hakkaniyete uygun sağlık hizmetleri sunumu, şartlı nakit transferi vb. tüm 

toplumu ilgilendiren politikalar hayata geçirilmiştir.  

Sağlık politikaları toplumun tamamını ilgilendirir. Katılımlı demokrasilerde, tarafların kendilerini 

etkileyen kararların alınmasına katılımlarının sağlanması önemli bir süreçtir. Bir karar sürecinde karardan 

etkilenebilecekler/etkilenenler bir şekilde karar süreçlerine katılmak istemektedirler (Şirin, 2009: 170). 

Karar sürecine katılımın olduğu politikalar daha kolay bir şekilde uygulamaya konulabilmekte ve 

toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından kabul görmektedir. Bu doğrultuda, STK’da görev yapan 

yöneticilerin, STK’ların sağlık politikalarının belirlenmesi sürecine olan etkisi hakkındaki görüşlerinin 

değerlendirilmesi amacı ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, politika yapıcılara STK 

yöneticilerinin sağlık politikaları ile ilgili görüşleri hakkında fikir vermesi ve gelecek çalışmalara yol 

göstermesi açısından önemlidir. 

 

1.1 Sivil Toplum Kuruluşları 

Hükümetler II. Dünya Savaşı’ndan beri dünyanın pek çok yerinde bürokrasiye boğulmuşlardır. 

Dolayısıyla, hükümetlerin işlevleri kanun yapmak, standartları oluşturmak, ödemeleri yapmakla sınırlı 
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kalmıştır. Hükümetlerin toplumsal hizmetlerin verilmesinde başarısız olmaları çerçevesinde, sivil toplum 

örgütleri modern toplumun sorunlarını çözmeyi üstlenmektedirler (Drucker, 1995:15; aktaran 

Beyhan,2002:9). Gelişmiş demokrasilerin bireylere, siyasal partiler, sivil toplum örgütleri (STÖ) vb. 

araçlarla olayları etkileyebilme, alınacak kararlara katılabilme fırsatı verdiği söylenebilir. Bireylere verilen 

bu fırsat, toplumdaki demokratik kültür öğelerinin işletilmesi ve gelişmesi için önemlidir. Demokrasilerde 

bireylerin beklenti ve çıkarları bir yandan korunurken diğer yandan geliştirilebilir (Şirin, 2009: 170). 

Bugün sivil toplum kuruluşları, devletin son dönemde küreselleşme olgusu karsısında gerilemesi ve birçok 

alandaki belirleyiciliğinin sorgulanması karşısında önemli görevler üstlenmişlerdir (Kocabaş, 2008: 174). 

Sivil toplum kuruluşları örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde faaliyet gösteren ve uluslararası 

hukuka göre “haklar hukuku” olarak adlandırılan mevzuat çerçevesinde düzenlenen tüzel kişiliklerdir 

(Ersen vd., 2011: 9). Türk Dil Kurumu sivil toplum örgütlerini “Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız 

olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik” 

olarak tanımlamıştır (www.tdk.org.tr). Habermas (1992) göre “Sivil toplum, az ya da çok kendiliğinden 

oluşmuş birlikler, örgütler ve hareketlerden meydana gelir. Bunlar toplumsal sorunların özel yaşam 

alanlarında doğurduğu yankıyı kaydederek yoğunlaştırır ve yüksek sesle siyasi kamuoyuna aktarırlar. Sivil 

toplumun çekirdeğini, toplumu ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik tartışmaları kamusal alanlar 

çerçevesinde kurumlaştıracak -devlet ve ekonomi dışı- birlikler, topluluklar ağı oluşturur” (Embacher, 

2010: 2). 

Türkiye’de sivil inisiyatifi temsil eden hareketler çerçevesinde değerlendirilebilecek pek çok STK 

mevcuttur. Bunlar, ticaret birlikleri, sendikalar, işveren kuruluşları/ profesyonel federasyonlar, meslek 

örgütleri, hükümet dışı kuruluşlar (NGO), hizmet ve üretim birlikleri, yerel idarelerin birlikleri, politik ilgi 

grupları, dinsel ilgi grupları ve diğer gruplar olarak sınıflandırılabilir (Talas, 2011:396). Sayısal olarak 

incelendiğinde de 4.689’u yeni vakıf (www.vgm.gov.tr), 96.248’i de faal dernek (www.dernekler.gov.tr) 

olmak üzere sendikalar ve diğer kuruluşlarla birlikte yüz binden fazla STK Türkiye’de faaliyet 

göstermektedir. Çelik ve Aykanat (2006) göre STK’lar, siyasal sistemi etkilemek için lobi faaliyetleri, 

halk oylaması, rapor, ikna yöntemi, para ya da maddi çıkar sağlama, grev ve açlık grevi, yürüyüş, miting 

vb. yöntemleri kullanmaktadır.  

Dünyada ve özellikle Avrupa’da, vakıflar ve dernekler, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör 

yanında, kâr amaçsız sektör, üçüncü sektör veya NGO’lar adı altında çoğulcu ve katılımcı çağdaş 

demokrasinin üç temel sektöründen biri olarak ulusal ve uluslararası düzeyde hızla gelişip örgütlenmekte 

ve hükümetleri ve hükümetler arası kuruluşları gittikçe daha büyük ölçüde etkilemektedir (Baloğlu, 2000: 

64; aktaran Kocabaş, 2008: 175). Sivil toplum örgütlerinin amacı, insanı değiştirmektir. İnsanları eğitmek, 

maddi ve manevi refahlarını sağlamak; aynı zamanda yurttaşlık kavramı yaratmaktır. Sivil toplum 

örgütlerine katılım gönüllüdür ve bireylere bir şeyleri değiştirebildikleri hissini vermektedir (Drucker, 

1995:15; aktaran Beyhan,2002:9). STK’lar, temsil ettikleri grupların çıkarlarını iktidarı ve siyasileri 

etkileme yoluyla kollama esasına dayalı baskı gruplarından amaçları yönünden ayrılır. STK’larda mesleki 

çıkar sağlama amacı bulunsa da kamusal ya da toplumsal alanda çalışma ve hizmet görme düşüncesi ağır 

basar (Aliefendioğlu, 1995:110). Sivil toplum örgütleri ve bağımsız medya, bireylerin ya da grupların 

sesini duyurmasında en temel araçlardır.  

Alınacak karar(lar)ın etkilediği ve alınan karar(ları)ı etkileyen pek çok sayıda özel ve resmi 

kuruluş, kişi ve grup bulunmaktadır (Şirin, 2009: 170). Yönetişim hem karar(lar)ın etkilediği ve alınan 

karar(ları)ı etkileyen tarafların birlikte hareket etmesi ve süreçlere dâhil olmasını gerektirir. DPT  (2007: 

4) yönetişimi, merkezi otoritenin yukarıdan aşağıya doğru örgütlenen klasik hiyerarşik yönetim anlayışı 

yerine, tüm toplumsal aktörlerin karşılıklı işbirliği ve uzlaşmasını esas alan, katılımcılığı ve sivil toplum 

kuruluşlarını ön plana çıkaran; saydamlığı, açıklığı, hesap verme sorumluluğunu, yetki devri ve 

yerindeliği önemseyen bir anlayışı olarak tanımlamıştır (Önen, 2012: 871). Yönetişim anlayışı artık birçok 

konuda STK’ların politika süreçlerine daha fazla dâhil olmasını gerektirebilir. 
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1.2 Sağlık Politikası 

Sağlık politikası, sağlık kaynaklarının nasıl ve kime dağıtıldığı bakımından toplumun değerlerini 

yansıtır (Patrick ve Erickson, 1993: 419). Sağlık politikası ‘sağlıklı bir toplum için çizilen yol’ anlamına 

gelmekte ve bu tanım, sağlık politikacılarının topluma sunacağı sağlık hizmetinin amaç, yöntem ve içerik 

olarak düzenlenmesini, alternatifler arasından güncel veriler ışığı altında ortam koşullarını gözeterek karar 

vermesini ve toplum yararına politik hedefler belirleme ve açıklamasını kapsamaktadır (Kahveci ve 

Tokaç, 2010: 2021). Batılı sanayi ülkelerinde sağlık politikası terimi hasta, sigorta ve sağlık hizmeti 

sunucusu –doktor, hastane, tedarikçi- arasındaki ekonomik ilişkileri destekleyen ve düzenleyen hükümet 

politikası anlamına gelmiştir (Immergut, 2001: 6586).  

Sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık üzerindeki çevresel ve sosyo-ekonomik 

etkiler üzerinde de durur. Sağlık politikası çevresi politik, sosyo-kültürel, ekonomik ve demografik 

alanları kapsar. Şiddetli politik çatışmalar, iç savaş, refah dağılımı, tüketim süreçleri, konutlandırma, 

istihdam, okuryazarlık oranı,  gelir, yozlaşma, endüstrileşme, kentleşme, yüksek nüfus, yaşlanma ve 

köyden kente göç gibi çevresel faktörler sağlık politikası süreçlerini ve sağlığın kendisini önemli ölçüde 

etkileyebilir. Bu nedenle benzer bütün çevresel faktörlere dikkat etmek etkin bir sağlık politikası süreci 

gerçekleştirmek için önemlidir (Khan ve Heuvel, 2007:278). Özellikle sağlık reformları ile birlikte 

sektörün “yönetilmesine” duyulan ihtiyaç sağlık yöneticilerinin rolünü artırmış, toplum da sivil toplum 

örgütleri aracılığı ile örgütlenerek sesini daha çok duyurur hale gelmiştir. 

Sağlık politikası, sağlık sisteminin kurumlarını, hizmetlerini ve finansman düzenlemelerini 

etkileyen tüm eylemleri ve sağlık hizmetlerinin ötesinde, sağlık üzerinde etkisi olan tüm kamu, özel ve 

gönüllü örgütlerin eylemlerini içerir. Birçok sağlık problemi, sektörler arası işbirliğini gerektirir. Bu 

işbirliğinin geleneksel olarak gelişmediği durumlarda etkili sağlık politikalarını geliştirmek mümkün 

değildir. Buse vd. (2005) sağlık politikası sürecini üç aşaması olan bir “politika döngüsü” olarak 

tanımlamıştır. Bu aşamalar: (1) gündem oluşturma; (2) politika oluşturma ve (3) politika uygulamadır. 

Değerlendirme, bazen politika döngüsünde dördüncü aşama olarak düşünülür. Araştırma, kesin yeni bilgi 

oluşturmak ve fiziksel ve sosyal dünya anlayışını geliştirmek amacıyla bu bilgileri mevcut bilgiler ile 

ilişkilendirmek için tasarlanan sistemli bir süreçtir (Buse vd, 2005: 158). Avrupa Konseyi’nin 1 Ekim 

2009 tarihinde kabul ettiği iyi uygulama ilkelerine göre STK’lar sağlık politikası süreçlerine savunuculuk, 

bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak, uzmanlık bilgileri sunmak ve öneriler geliştirmek, yenilikçi 

girişimler, politika sürecine katkıda bulunmak ve gelişmeleri izlemek gibi görevleri yerine getirerek katkı 

sağlayabilir.  

Makro politikalar (yüksek siyaset); devletin temel değerlerinin ve uzun dönemli amaçlarının 

korunması ile ilgili temel ekonomik kararlar, sağlık sisteminin reformuna ilişkin kararlar, sağlık sistemi ile 

ilgili politikalar, devletin çeşitli kurumları tarafından yapılır ve genellikle yasal düzenlemelerle 

desteklenir. Mikro politikalar (düşük siyaset); sağlık ile ilgili olarak devletin üst düzeyinde değil daha alt 

düzeylerde belirlenen politikalar, politika süreci mikro politika düzeyinde daha açık ve şeffaftır. Sivil 

toplum örgütleri aracılığı ile mikro politikaları etkilemek ve istenen yönde değiştirmek mümkündür 

(Tatar, 2011: 6). 
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Şekil 1. Politika yapma sürecini etkileyen faktörler (Kristensen & Nielsen, 2008: 24) 

Sivil toplum kuruluşlarının politika belirleme süreçlerine etkisi genellikle yürütme erkini 

destekleme, denetleme, sorgulama ve sınırlandırma boyutlarını kapsamaktadır. Bunun dışında söz konusu 

faaliyetler, kurumun temsil ettiği grubun amaçlarına uygun olarak kamuoyu oluşturma, toplantı, 

sempozyum, araştırma ve raporlar-projeler aracılığıyla yürütme erkine görüş bildirme, onu bilgilendirme, 

etkileme ve baskı grubu oluşturma şeklinde de gelişebilmektedir. Sayılan yöntemlerle amacına 

ulaşamamaları halinde sivil toplum kuruluşları, amaçlarına ulaşabilmek için daha sert yöntemler 

kullanarak tehdit etme, kitlesel eylemler, protesto gösterileri yapma yollarına da başvurabilmektedirler 

(Emini, 2013: 53).  Bu bağlamda, araştırma STK’ların sağlık politikası süreçleri ile ilgili bakış açılarını ve 

faaliyetlerini belirlemek ve öneriler geliştirmek için tasarlanmıştır. 

 

2. Yöntem 

2.1.  Araştırmanın Amacı 

 

STK’ların gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu sürece ve politika döngüsüne dâhil edilmesi, 

alanlarıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini sunması, toplumun beklenti, istek ve ihtiyaçlarını otoriteye 

aktarması ve otorite tarafından yönetişim anlayışının geliştirilmesi politika belirleme ve yapım süreçlerini 

daha az karmaşık hale getirebilir. Bu doğrultuda STK’larda çalışan yöneticilerin sağlık politika 

süreçlerinde STK’ların durumu ile ilgili görüşleri ışığında mevcut duruma dikkat çekmek, STK’ların 

toplum için önemine vurgu yapmak ve öneriler geliştirebilmek için bu araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı, son yıllarda sağlık sistemi 

köklü bir reform geçiren Türkiye’de STK’ların sağlık politikası belirleme süreçleri ile ilgili görüşlerini 

belirlemek ve STK’ların faaliyet alanlarına göre aralarında bir farklılık olup olmadığını test etmektir.  

 

2.2. Evren ve Örneklem 

 

Ankara başkent olması sebebiyle kamu yönetiminin de merkezidir. Zaman, maliyet ve ulaşım 

kısıtları dikkate alındığında tüm ülke kapsamında bir araştırma yapmak mümkün değildir. Bu nedenle 

araştırma evreni Ankara ilinde faaliyet gösteren STK yöneticileri ile sınırlı tutulmuştur. Ankara’da 8.280 

adet STK faaliyet göstermektedir. Basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı 

kabul eden 160 STK yöneticisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  
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 2.3. Veri Toplama Aracı 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket soruları literatürdeki 

benzer çalışmalardan ve uzman görüşlerinden yararlanılarak yapılandırılmıştır. Anket formu, yirmi 

sorudan oluşmaktadır. Üç soru katılımcıların demografik özellikleri, üç soru da katılımcıların çalıştıkları 

STK’lar ile ilgili tanımlayıcı bilgileri içermektedir. Yönetici görüşleri ise ikisi açık uçlu on ikisi de çoktan 

seçmeli olmak üzere toplam on dört soru ile değerlendirilmiştir. Anket uygulaması 2012 yılı Kasım-Aralık 

ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Anket soruları örneklem grubunun büyük bir kısmına yüz yüze 

uygulanmış, bilgisayar kullanabilen ve e-posta adresine sahip kişilere ise e-posta yoluyla ulaşılıp anketi 

uygulamaları sağlanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için yüzde, frekans dağılımları, çapraz tablolar ve 

ki-kare testi kullanılmıştır. P<0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Araştırma verilerinin 

değerlendirilmesinde SPSS for Windows 15.0 (Statistical Program for Social Sciences) paket programı 

kullanılmıştır. 

Zaman ve maliyet gibi kısıtlar sebebiyle bu araştırmanın sadece Ankara’da uygulanması ve bütün 

evrene erişilememesi araştırmanın sınırlılıklarını oluşturur. Bu araştırmanın sonuçları araştırmaya katılan 

yüz altmış STK yöneticisinin görüşlerini içermektedir, bütüne genelleme yapılamaz. 

 

3. Bulgular 

 

Araştırmaya katılan STK yöneticilerinin STK’ların politika süreçlerine etkisi ile ilgili sorulara 

verdikleri yanıtlar aşağıda tablolar halinde verilmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 115 71,9 

Kadın 45 28,1 

Toplam 160 100,0 

Yaş Sayı % 

18-25 4 2,5 

26-40 66 41,3 

40-54 90 56,2 

Toplam 160 100,0 

Eğitim Sayı % 

Lise 12 7,5 

Ön lisans 19 11,9 

Lisans 110 68,8 

Yüksek Lisans Ve Üstü 19 11,9 

Toplam 160 100,0 

 

Araştırmaya Ankara’da faaliyet gösteren STK’larda görev yapan 160 yönetici katılmıştır. 

Katılımcıların %71,9’u erkek ve %56,2’si de 40-54 yaş aralığındadır. Her on katılımcıdan sekizi lisans ve 

üzeri seviyede eğitim almıştır. 
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Tablo 2.  Sivil Toplum Kuruluşları ile İlgili Bilgiler 

 STK’ların Üye Sayısına Göre Dağılımı 

STK'ların 

Faaliyet Alanı 

38 ve altı 39-133 134-1.000 
1.001ve 

üzeri Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Sosyal Yardım 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100 

Sosyal Hizmet 2 22,2 3 33,3 3 33,3 1 11,1 9 100 

Eğitim Hizmetleri 27 71,1 4 10,5 4 10,5 3 7,9 38 100 

Sağlık Hizmetleri 9 12,7 22 31 23 32,4 17 23,9 71 100 

Ekonomik Ve 

Sosyal Kalkınma 
0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 3 100 

Mesleki 

Dayanışma 
0 0 5 19,2 11 42,3 10 38,5 26 100 

Savunuculuk 3 27,3 1 9,1 2 18,2 5 45,5 11 100 

Toplam 41 25,6 39 24,4 44 27,5 36 22,5 160 100 

STK’ların %72,5’i il düzeyinde faaliyet gösterirken %5,6’sı ulusal düzeyde faaliyet 

göstermektedir. Üye sayılarına göre dağılımda genel olarak birbirine yakın bir dağılım görülmektedir. 

Araştırmaya katılan STK’ların %27,5’i 134-1.000 arası üye sayısına sahiptir. Faaliyet alanlarına 

bakıldığında ise sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren STK’ların oranının%44,4 olduğu 

görülmektedir. Sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren STK’ların %23,9’u 1.001 ve üzeri üye sayısına 

sahiptir. Sağlık hizmetleri alanında sonra en katılımcı diğer alanlar %23,8 ile eğitim hizmetleri ve %16,3 

ile mesleki dayanışma alanları olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 3: Merkez ya da Yerel Yönetimler Sağlık Politikaları ile İlgili Sizinle Temasa Geçti mi? Sorusuna 

Verilen Cevapların Dağılımı 

  Sayı % 

Alanımızla İlgili Bilgi Ve Görüşlerimizi Almak İçin Bizimle İletişime 

Geçtiler 
33 20,6 

Bazı Sosyal Yardımları Bizim Aracılığımızla Yaptılar / Yapıyorlar 9 5,6 

Bizimle Temasa Geçmediler 118 73,8 

Toplam 160 100,0 

 

Merkez ya da yerel yönetimlerin STK’lara çok yakın durmadığı ve iletişim için çok fazla çaba 

harcamadığı görülmektedir. Yaklaşık her dört katılımcıdan üçü merkez ve yerel yönetimlerin kendileri ile 

temasa geçmediğini ifade etmiştir. Katılımcıların %20,6’sı merkez ya da yerel yönetimlerin sadece 

alanları ile ilgili bilgi ve görüşlerini almak için kuruluşları ile temas kurduğunu belirtmiştir.  
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Tablo 4: Yerel / Merkezi Yönetimlerin Sağlık Politikaları ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarına Danışma ve 

Alınan Bilgileri Uygulamaya Koyma Durumu 

Yerel / Merkezi 

Yönetimler STK'lara 

danışıyorlar mı? 

Sizden aldıkları bilgileri uygulamaya  

koyuyorlar mı? 

Toplam 
Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % %* 

Her Zaman 1 33,3 2 66,7 0 0 3 100 1,8 

Bazen 0 0 81 80,2 20 19,8 101 100 63,2 

Hiçbir Zaman 0 0 10 17,8 46 82,2 56 100 35 

Toplam 1 0,6 93 58,2 66 41,2 160 100 100 

*Sütun yüzdesini ifade eder. 

 

STK yöneticileri, merkezi ve yerel otoritenin kendilerine bazen danıştıklarını ve buna rağmen 

alınan bilginin de çoğu zaman uygulamaya koyulmadığını ifade etmiştir. Yöneticilerin %63,2’si otoritenin 

kendilerine uzmanlık alanları ile ilgili bazen danıştığını belirtirken %35’i de kendilerine uzmanlık alanları 

ile ilgili hiçbir zaman danışılmamasından dolayı mevcut durumdan memnun değildir. Ayrıca yöneticilerin 

%41,2’s, merkezi ve yerel otoritenin kendilerinden aldığı bilgileri uygulamaya koymadığını ifade etmiştir.  

 

 

Tablo 5. Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Sağlık Politikaları ile İlgili Karar Verme Süreçlerini Etkileme 

Girişimleri ve Sonuçları  

STK'nız Kamu Karar 

mekanizmasını etkileme 

girişiminde bulunuyor mu? 

Çabalarınız olumlu sonuçlandı mı? 

Toplam 
Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % %* 

Evet 4 5,7 59 84,3 7 10 70 100 43,8 

Hayır 0 0 36 85,7 6 14,3 42 100 26,2 

Denedik, Ancak Olumlu 

Sonuçlanmayınca Artık Girişimde 

Bulunmuyoruz 

0 0 45 93,8 3 6,2 48 100 30 

Toplam 4 2,5 140 87,5 16 10 160 100 100 

* Sütun yüzdesini ifade eder. 

 

STK’lar çoğunlukla kamu karar verme mekanizmasını etkileme girişiminde bulunmakla birlikte, 

girişimde bulunanlar da bu girişimlerden bazen olumlu sonuçlar alabildiklerini belirtmektedir. 

Katılımcıların %43,8’i faaliyet alanını ilgilendiren konularda merkezi ve yerel yönetimlerin karar 

vermesini etkileme girişiminde bulunduğunu belirtirken  %26,2’si de hiçbir girişimde bulunmadıklarını 

belirtmiştir. Girişimde bulunanların %84,3’ü bu girişimlerin bazen işe yaradığını ve olumlu sonuç 

verdiğini ifade etmiştir. Merkezi ve yerel yönetimlerin karar süreçlerini etkileme girişimlerinde bulunan 

fakat olumlu sonuç alamayınca bu tutumdan vazgeçerek yeni girişimlerde bulunmadıklarını ifade 

edenlerin ise %30 olduğu görülmüştür. 
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Tablo 6. Kamu Karar Verme Mekanizmaları ile Temaslarda Karşılaşılan Problemler 

Kamu Karar Verme Mekanizmaları ile Temaslarınızda Karşılaştığınız En 

Büyük Problemler Nelerdir? 
Sayı % 

İlgili Makamın Görüşme Talebimize Yanıt Vermemesi 
25 15,6 

İlgili Makamla Yaptığımız Görüşmelerin Somut Bir Neticeye Ulaşmaması 
56 35,0 

İlgili Makamların Görüşmeler Esnasında Verdikleri Sözleri Tutmamaları 
79 49,4 

Toplam 160 100,0 

 

Karşılan en büyük problemlerin ilgili makamların görüşmelerde verdikleri sözleri tutmaması 

(%49,4) ve görüşmelerin somut bir neticeye ulaşmaması (%35) olarak belirtilmiştir.  

 

 

Tablo 7. Kamu Karar Mekanizmalarını Etkilemek için Kullanılan Yöntemler ve Sonuçları 

Kamu karar mekanizmalarını 

etkilemek için hangi yöntemleri 

uyguladınız?  

Olumlu Sonuçlandı mı? 

Toplam Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman 

 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % %* 

Dikkat Çekilmesini İstediğimiz 

Konularda Seminerler 

Düzenleyip İlgili Tarafları Davet 

Ediyoruz 

3 9,1 26 78,8 4 12,1 33 100 20,6 

İlgili Tarafları Makamında 

Ziyaret Ediyoruz 
0 0 93 93,4 6 6,6 99 100 61,9 

Bizim Alanımızla İlgili Yapılan 

Faaliyetler Ve Çıkarılan Yasa 

Tasarıları Hakkında Görüş 

Oluşturup Raporlayarak İlgili 

Taraflara İletiyoruz. 

1 4,8 15 71,4 5 23,8 21 100 13,1 

Uzman Raporları ve 

Görüşlerimizi Destekleyici 

Gerçekler, Veriler ve Kamuoyu 

Anket Sonuçlarını İlgili 

Makamlara Sunuyoruz. 

0 0 6 85,7 1 14,3 7 100 4,4 

Toplam 4 2,5 140 87,5 16 10 160 100 100 

* Sütun yüzdesini ifade eder. 

STK yöneticileri, ilgili tarafları makamında ziyaret etmek (%61,9) ve dikkat çekilmesi istenilen 

konularda seminerler düzenleyip ilgili tarafları davet etmek (%20,6) gibi faaliyetlerin kamu karar 

mekanizmalarını etkilemek için en sık kullanılan yöntemler olduğunu belirtirken genel olarak kullanılan 

bu yöntemlerin ise bazı zamanlarda (%87,5) işe yaradığını belirtmişlerdir. 
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Tablo 8. Reklam Aracılığıyla Toplumu Bilinçlendirme Girişimleri ve Sonuçları 

  

Kamuoyunu Etkileme Çabalarınız 

Olumlu Sonuçlandı mı? 

Toplam Evet Hayır 

Kamuoyunu Etkilemek Adına Görüşlerini 

Destekleyen Reklam Kampanyaları İle 

Toplumu Bilinçlendirmeye Yönelik 

Girişimlerde Bulundunuz Mu? 

 Sayı % Sayı % Sayı % %* 

Evet 79 84,0 15 16,0 94 100 58,8 

Hayır 6 9,1 60 90,9 66 100 41,2 

Toplam 85 53,1 75 46,9 160 100 100 

* Sütun yüzdesini ifade eder. 

STK’ların %58,8’i toplumsal sorunları dile getirmek, toplum refahını arttıracak uygulamaları 

desteklemek ve kamuoyu oluşturmak için reklam kampanyaları aracılığıyla toplumu bilinçlendirme 

girişimlerinde bulunduklarını ve bu girişimlerin %84’ünün olumlu sonuçlandığını belirtmiştir. Her hangi 

bir girişimde bulunmalarına rağmen olumlu sonuçlar alamadıklarını belirtenlerin ise %16 olduğu 

görülmüştür. 

Tablo 9. STK’ların Faaliyet Alanlarına Göre Siyasi İktidarların STK’lara Verdikleri Önem Hakkındaki 

Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

 Siyasi iktidar STK’lara gereken önemi veriyor mu? 

 Evet Hayır Toplam 

p STK'ların Faaliyet Alanı Sayı % Sayı % Sayı % 

Sosyal Yardım 1 50 1 50 2 100 

,016 

Sosyal Hizmet 3 33,3 6 66,7 9 100 

Eğitim Hizmetleri 7 18,4 31 81,6 38 100 

Sağlık Hizmetleri 31 43,7 40 56,3 71 100 

Ekonomik Ve Sosyal Kalkınma 0 0 3 100 3 100 

Mesleki Dayanışma 3 11,5 23 88,5 26 100 

Savunuculuk 2 18,2 9 81,8 11 100 

Toplam 47 29,4 113 70,6 160 100 

Katılımcıların %70,6’sı siyasi iktidarların STK’lara gereken önemi vermediğini ifade etmiştir. 

Mesleki dayanışma kuruluşlarında yönetici olan yaklaşık her on kişiden dokuzu ve savunuculuk ile eğitim 

hizmetleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda yönetici olan her on kişiden sekizi siyasi iktidarların 

STK’lara gereken önemi vermediğini ifade etmiştir. Faaliyet alanı ve siyasi iktidarların STK’lara önem 

verip vermemesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan ki-kare 

testi sonucunda p<0,05 değeri bulunmuş ve STK’ların faaliyet alanları ile siyasi iktidarların önem vermesi 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin siyasi iktidarların STK’lara önem 

verdiğini belirten katılımcıların büyük çoğunluğunun sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteriyor 

olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 10. STK’ların Faaliyet Alanlarına Göre Kamuoyu Yaratma Gücünün Değerlendirilmesi 

 STK’ların kamuoyu yaratma gücü var mı? 

 Evet Hayır Toplam 

p STK'ların Faaliyet Alanı Sayı % Sayı % Sayı % 

Sosyal Yardım 2 100 0 0 2 100 

,051 

Sosyal Hizmet 9 100 0 0 9 100 

Eğitim Hizmetleri 34 89,5 4 10,5 38 100 

Sağlık Hizmetleri 70 98,6 1 1,4 71 100 

Ekonomik Ve Sosyal 

Kalkınma 
2 66,7 1 33,3 3 100 

Mesleki Dayanışma 25 96,2 1 3,8 26 100 

Savunuculuk 9 81,8 2 18,2 11 100 

Toplam 151 94,4 9 5,6 160 100 

 

Katılımcıların %94,4’ü STK'ların kamuoyu yaratma gücü olduğuna inandığını belirtmiştir. Genel 

olarak katılımcılar sivil toplumun gücünün farkındadırlar. STK faaliyet alanı ile kamuoyu yaratma gücü 

arasında ilişki incelendiğinde p>0,05 değeri bulunmuştur. STK faaliyet alanı ile kamuoyu yaratma gücü 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

4. Tartışma ve Sonuç 

Sivil toplum kuruluşlarının sağlık politikası belirleme süreçlerindeki faaliyetlerini ve STK 

yöneticilerinin görüşlerini belirlemek amacıyla 160 STK yöneticisi ile bir anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Büyük çoğunluğu erkek ve 40 yaş üzeri olup lisans öğrenim düzeyine sahip 

yöneticilerle gerçekleştirilen ankette sivil toplum kuruluşlarının büyük çoğunluğunun il düzeyinde ve 

sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösterdiği görülmüştür. Araştırmaya katılan yöneticilerin yaklaşık yarısı 

sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren STK’larda görev yapmaktadır. STK yöneticileri, STK’ların 

başta sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanında olmak üzere tüm alanlarda faaliyet göstermesi gerektiğini 

düşünmektedirler. Araştırmaya katılan STK’ların büyük çoğunluğunun 1000’den az üyesi bulunmaktadır.  

Genel olarak STK yöneticilerinde merkezi ve yerel yönetimler ile ilişkiler ve politika süreçlerine 

dâhil olma konusunda olumsuz bir hava görülmektedir. Yöneticilerin %73,8’i merkezi ya da yerel 

yönetimlerin, sağlık politikası süreçleri ile alakalı olarak STK’lar ile genellikle temasa geçmediklerini 

belirtmiştir. %63,2 ise bazı özel durumlarda STK’lara alanlarıyla ilgili kendilerine danışıldığı belirtirken 

%41,2 de alınan bilginin çoğu zaman uygulanmadığı ifade etmiştir. STK’ların %43,8’i kamu karar 

mekanizmasını etkileme girişimlerinde bulunduklarını ve bu girişimlerin %84,3’ünün bazen olumlu 

sonuçlar verdiğini söylemiştir. Ayrıca, STK’ların %58,8’i çoğu zaman olumsuz sonuç vermesine rağmen 

kamuoyunu etkilemek adına görüşlerini destekleyen reklam kampanyaları ile toplumu bilinçlendirmeye 

yönelik girişimlerde bulunduklarını ve bu girişimlerin %53,1’inin çoğunlukla olumlu sonuçlar verdiği 

belirtmiştir. Yöneticilerin %61,9’u kamu karar verme mekanizmalarını etkilemek için en sık kullanılan 

yöntemin ilgili tarafları makamlarında ziyaret etmek olduğunu ve bu çabaların bazen olumlu sonuçlar 

verdiğini düşünmelerine rağmen STK yöneticilerinin %49,4’ü karar verme mekanizmaları ile temaslarında 

karşılaştıkları en büyük problemin ilgili makamların görüşmeler esnasında verdikleri sözleri tutmamaları 

olduğu belirtmiştir. 

Yapılan girişimlerin sonuç bulmaması ve süreçlere dâhil olamamak STK’ları da yeni girişimlerde 

bulunmaktan alıkoyan en önemli nedenlerden birisidir. Buna rağmen STK’ların kamuoyu yaratabilme 

gücü olduğuna inandıkları ve kamuoyunu etkilemek adına toplumu bilinçlendirme kampanyaları yapmaya 

devam ettikleri görülmüştür. Ayrıca, STK’ların kamuoyu yaratma gücünün farkında olan yöneticilerin 
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büyük çoğunluğu şu anki siyasal iktidarın STK’lara gereken önemi vermediğinin de farkındadır. İyi 

yönetişimin sağlanabilmesi için STK’lar ile merkezi ve yerel yönetimler arasında bulunan iletişim ve 

etkileşim eksikliğinin giderilmesi ve uygun platformlarda tarafların bir birleri ile daha yakın ilişkiler 

kurması gerekir.  

Sonuç olarak kamu sektörü de üçün sektör olarak adlandırılan STK’lar da toplumsal refahı 

arttırmak ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 

politika geliştirme süreçlerinde toplumun temsilcilerinin de yer alması uygulanacak politikaların 

ihtiyaçların karşılayabilme başarısını arttırabilir. Merkezi ve yerel otorite ile arasındaki soğukluğun 

giderilmesi, mesafelerin kısaltılması ve sınırların yumuşatılması gibi ihtiyaçların meydana çıktığı 

görülmüştür. Bu doğrultuda otoritenin, alanları ile ilgili olarak STK’larla işbirliği sürecini geliştirmesi, 

karşılaşılan problemlerin çözülmesi için adımların atılması ve siyasi iktidarın STK’lara gereken önemi ve 

desteği vermesi bu beklentileri karşılayacak önemli gelişmeler olabilir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

STK’ların kamu otoriteleri tarafından daha fazla dikkate alınması ve politika süreçlerine dâhil edilmesi 

hem toplumsal amaçlara ulaşılmasına hem de toplumsal refahın artışına olumlu katkı sağlayabilir. Bu 

bağlamda araştırmacılara gelecekte tüm ülkeyi kapsayan ve daha yüksek katılımlı bir araştırmanın 

gerçekleştirmeleri önerilir. 
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ÖZET 

Örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleme ve psikolojik sözleşme algısı, günümüz rekabet 

koşullarında sağlık çalışanlarının kurumlarını önemsem ve verimliliğine katkı sağlamaları 

bakımından önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmanın amacı, amacı sağlık çalışanlarının 

psikolojik sözleşme ihlali (PSİ), özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. Çalışmada Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) (Podsakoff vd., 1990) 

Psikolojik Sözleşme İhlali (PSİ) (Bunderson, 2000) ve özdeşleşme (Mael ve Ashforth, 1992) 

ölçeklerinden oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel 

yöntemler, korelasyon ve regresyon analizleri; bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans 

analizi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın bulgularına göre, özdeşleşme, ÖVD ve PSİ arasında anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. Psikolojik sözleşme ÖVD’nin sivil erdem; özdeşleme ise sivil erdem ve 

centilmenlik boyutlarını olumlu yönde etkilemektedir. Çalışanların sosyo-demografik özellikleri 

Psikolojik sözleşme algısı ve özdeşleşme üzerinde farklılık oluşturmamaktadır. Örgütsel vatandaşlık 

davranışı sağlık kuruluşlarının verimliliğini olumlu yönde etkilediğinden, örgütsel özdeşleşme ve 

psikolojik sözleşme algısının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık, psikolojik sözleşme, sağlık 

çalışanları 
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EFFECT OF IDENTITY AND PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH PERCEPTIONS 

OF HEALTH EMPLOYEES' ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 

ABSTRACT 

In terms of health employees’ giving importance to their institutions and increasing 

efficiency, organizational citizenship, organizational identity and psychological contract breach are 

important. Aim of the study is to analyze the relationship between psychological contract violation 

(PCV) of health employee and identity and organizational citizenship behavior (OCB). In the study, 

questionnaire with organizational citizenship behavior (OCB) (Podsakoff vd., 1990), psychological  

contract violation (PCV) and identity scales are used. Descriptive statistical methods, correlation 

and regression analysis; independent samples t test and one dimension variance analysis are used in 

the data analysis. Results were evaluated in 95% confidence interval.  

According to findings, there is a significant relationship between OCB and PCB. 

Psychological contract has a positive effect on the civil merit of OCB; identity affects civil merit 

and gentlemanliness dimensions positively. Socio- demographic features of employees do not verify 

psychological contract perception and identity. Because of positive effect of organizational 
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citizenship behavior on effectiveness of health institutions, organizational identity and 

psychological contract perception’s development has great importance. 

Key Words: Organizational identity, organizational citizenship behavior, psychological contract 

breach, health employees 

 

1. Giriş 

Bu çalışmada temel olarak psikolojik sözleşme algısı, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel 

vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki ve örgütsel özdeşleşme ve psikolojik sözleşmenin örgütsel 

vatandaşlık davranışına etkisi incelenmektedir. 

Günümüz koşullaında sağlık sektöründe bir taraftan rekabet ve hasta beklentisi artarken, 

diğer atarftabn da sağlık kuruluşları çalışanlarını bünyelerinde tutmak ve gelişen hizmet talebine 

daha iyi cevap verecek sağlık çalışanlarını istihdam etmek için çaba sarf etmektedir. Bu durum bir 

taraftan sağlık kuruluşarının insan faktörüne daha fazla önem vermesine  ve örgütsel yapılarını 

insan odaklı geliştirmesine sebep olurken; diğer taraftan örgütün amaçlarını benimseyen ve kendini 

örgüte adayan ve örgüte daha fazla katkı sağlamayı kabul eden personeli gerekli kılmaktadır.  

Çalışanların kendilerini örgütün bir parçası olarak hissetmesi ve örgütün işlerine kendi 

işiymiş gibi sahip çıkması sağlandığında performanslarının da yükseleceği varsayılmaktadır. Bu 

kapsamda çalışanların örgütleri ile gönül bağı kurmaları vekalpleriyle çalışmaları için 

yapılabileceklerin neler olacağı sorusuna cevap aramak gerekmektedir. Bu soruya farklı cevaplar 

verilebilir. Ancak bu cevaplar arasında günümüz koşullarında örgütsel özdeşleşmenin sağlanması 

önemli bir başlangıç noktası olabilir. Örgütsel özdeşleşmenin sağlanması ve örgtüsel vatandaşlığın 

geliştirilmesinde psikolojik sözleşme algısı son derece önemlidir. Ayrıca örgütsel özdeşleşmenin 

gerçekleşmesi ve çalışanların olumlu psikolojik sözleşme algısı örgüğtsel vatandaşlık davranışının 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu durumda sağlık çalışanları örgüğtlerinin amçalrını 

gerçekleştirmeye daha fazla çaba sarf edeceklerdir. Bu sebeplerle örgütsel vatandaşlık davranışı, 

psikolojik sözleşme ve özdeşleşme günümüz sağlık kuruluşları bakımından önem arz etmesi ve 

sağlık kuruluşlarında bu tür çalışmaların çok az olması bu yazıyı önemli kılmaktadır. 

1.1. Örgütsel Vatandaşlık 

Örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD), örgütün biçimsel ödül sistemince doğrudan ve açık 

bir biçimde tanınmayan ve bir bütün olarak örgütün etkili çalışmasını destekleyen davranışlar olarak 

tanımlanmaktadır (Organ, 1998: 4). ÖVD, organizasyona yeni katılan çalışanlara yardımcı olma, 

diğerlerin haklarına saygı gösterme, çalışırken ilave mola vermeme, işletme toplantılarına düzenli 

olarak katılma, denetçilere ya da yöneticilere işlerinde yardımcı olma, onlara destek verme, 

diğerlerinin dikkate almadığı sorumlulukları alma ve temel işlerle ilgili sorunlarda diğer iş görenlere 

gönüllü olarak yardım etme gibi davranışları içermektedir (Ünüvar, 2006: 177). Organ’a (1988: 5) 

göre ÖVD, bireyin çalışma ortamında kendisi için belirlenen standartların ve iş tanımlarının 

ötesinde, gönüllü olarak bir çaba ve fazladan rol davranışı göstermesidir. Dolayısıyla ÖVD, görev 

ve iş tanımlarında zorunlu tutulmayan, ihmali halinde ceza gerektirmeyen ve daha çok kişisel tercih 

sonucu sergilenen davranışlardan oluşmaktadır (Mimaroğlu, 2008: 87-88; İşbaşı, 2000: 28; Organ, 

1998: 4). 

ÖVD literatürde farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Ancak, en önemli ve en kabul gören 

sınıflandırma genellikle Organ’ın (1988) geliştirdiği ve özgecilik (altruism), sivil erdem 

(civicvirtue), vicdanlılık (conscientiousness), nezaket (courtesy) ve sportmenlik (sportmanship) 

şeklinde sınıflandırılan ve aşağıda kısaca açıklanan sınıflandırmadır (MacKenzie vd., 1993; Allison 

vd., 2001; Köse vd., 2003; Özdevecioglu, 2003; Allison vd.; 2001): 

Diğergamlık (Altruism): Diğergamlık, çalışanın örgütle ilgili sorunlarda veya görevlerde 

diğer örgüt üyelerine yardım etmeyi amaçlayan tüm gönüllü davranışlar olarak tanımlanmaktadır 
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(Podsakoff ve MacKenzie, 1994: 351). Organizasyonda iş ile ilgili ortaya çıkan problemlerde diğer 

kişilere  karşılıksız olarak yardımcı olmayı ifade etmektedir. Bir arkadaşı rahatsızlandığı için onun 

yerine bakan öğretmenin bu davranışı yardımseverliğe örnek olarak gösterilebilir. Yardımseverliğin 

yapılan işin kalitesini artıran çalışma olduğu söylenebilir (Karaman vd., 2008: 52). Özgeci davranış 

sadece örgütte çalışanlara yönelik değil, tedarikçilere müşterilere ve satıcılara da yönelik olabilir 

(Bolat, 2008:126). 

Sivil Erdem (CivicVirtue): Sivil erdem, örgütün politik hayatına aktif ve sorumlu olarak 

katılmadır (Posdakoff ve Mackenzie, 1994: 351). Çalışanların örgütle ilgili konuları tartışması ve 

sorunlara çözüm önerileri getirmesi ve alınan kararlara katılmasına ilişkin davranışları içermektedir. 

Bu davranışlarda, bireysel üstünlük söz konusudur. Bireylerin örgütle ilgili konularda tartışması ve 

sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmesini içermektedir. (Ölçüm Çetin; 2004: 21).Örgüt içi 

toplantılara ve tartışmalara aktif olarak katılmak, kurumdaki gelişmelere ayak uydurmaya çalışarak 

değişimleri yakından izlemek ve diğerleri tarafından kabul edilmesinde aktif rol oynamak, bina 

içindeki duyuru kaynaklarından (pano, posta vb.) faydalanmak, örgütle ilgili konular üzerinde 

düşünmek, bilgi sahibi olmak ve bunu iş arkadaşlarıyla paylaşmak vb. davranışlar sivil erdem 

boyutunda yer alabilecek davranışlara örnek olarak verilebilir (Atalay, 2005: 26). 

Vicdanlılık (Conscientiousness): Örgüt üyelerinin asgari rol gereklerinin üzerinde gönüllü 

olarak sergiledikleri davranışlardır (Farh vd., 2004). Vicdanlılık, işe devam etme, çalışma zamanını 

etkili kullanma ve iş ortamında belirlenen çeşitli kurallara bağlılık gibi davranışlara öncelik vermeyi 

esas almaktadır (Sezgin, 2005: 323). İşgörenin, çay, yemek molalarına uyması, işe zamanında 

gelmesi, örgüt mallarını dikkatli ve tasarruflu kullanması proje bazlı çalışan bir iş görenin, projesini 

bitirmek amaçlı mesai saatleri dışında, hafta sonları işe gelmesi gibi davranışlar, vicdanlılık 

boyutuna örnek verilebilir (Köse vd., 2003) 

Sportmenlik (Sportmanship): Sportmenlik, çalışanların çalışma ortamında gerginliğe ve 

çatışmaya sebep olabilecek olumsuz davranışlardan kaçınmaları ve önemsiz sorunlardan dolayı 

şikâyette bulunmamayı (Organ, 1990: 96) ve hoşgörülü olmayı öngören davranışlardır (Organ, 

1988: 11). Sorunlarını gereksiz yere büyütmekten, zamanının çoğunu işiyle ilgili sorunlardan 

yakınarak geçirmekten, iş arkadaşlarına saygısızca davranmaktan kaçınma davranışları 

sportmenliğe örnek teşkil edebilir (Yücel, 2006: 10). Çalışanların işe ve örgüt kültürüne ilişkin 

olumlu bir bakış açısı benimsemeleri ve karşılaşılan sorunları aşarak, istekli bir şekilde çalışmaları 

anlamına gelmektedir (Organ, 1990: 47).  

Nezaket (Courtesy): Örgüt içinde görevleri ve verecekleri kararları itibariyle birbirleriyle 

iletişim ve etkileşim içinde olmaları gereken bireylerin uyarma, danışma ve hatırlatma gibi 

davranışlar göstermeleridir (Organ, 1988: 47). Örgütte diğer iş görenlerin işlerini etkileyecek 

problemlerden sakınmalarına yardımcı olacak davranışları ifade eder (Podsakoff ve MacKenzie, 

1994: 351). Kararlarından ya da hareketlerinden etkilenen kişilerin fikrini alan, iş arkadaşlarının 

hakkını koruyan veya ortaya çıkan sorunlar karşısında sürekli yapıcı tutum sergileyen bir çalışanın 

davranışları buna örnektir. 

1.2. Psikolojik Sözleşme 

Psikolojik sözleşme kavramı Argyris tarafından ileri sürülmüş ve yazılı olmayan bir 

sözleşmeye benzetilmiştir. Bu yönüyle psikolojik sözleşme, istihdam etme ile ilişkili olduğu zaman 

örgüt ve birey arasında oluşmaktadır (Chang ve Hsu, 2009: 722). Psikolojik sözleşme,kişi ve içinde 

bulunduğu örgüt arasında sözle ifade edilmeyen, kapalı, tarafların iş ilişkileri içerisinde birbirlerine 

vermeyi ve birbirlerinden almayı bekledikleri psikolojik yönü bulunan anlaşmadır. Buna göre 

psikolojik sözleşme, iş ilişkisinde yazılı, sözlü, tutumsal ve davranışsal mesajların algılanması ve 

yorumlanması ile anlaşma bireyin ve organizasyonun yükümlülükleriyle ilgili bireyce oluşturulan 

zihinsel beklentiler kümesi olarak tanımlanabilir (Karcıoğlu ve Türker, 2010: 121). Psikolojik 

sözleşme, en kısa tanımıyla, birey ve üyesi olduğu örgüt arasında oluşan, yazılı olmayan, ifade 

edilmemiş beklentiler toplamı şeklinde ifade edilmektedir (Genç vd., 2008: 840). 
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Psikolojik sözleşme, çalışanlar kendileri ve kuruluşlar arasındaki karşılıklı yükümlülükleri 

hakkındaki inançlarından oluşur ve çalışma düzenlemeleri ve istihdam ilişkilerinin esasını oluşturur 

(Morrison ve Robinson, 1997: 226). O hale psikolojik sözleşme kuramı, örgütlerin ve kişilerin 

uygun istihdam anlaşmalarıyla bir araya geldiği (Godkin ve diğerleri 2002, 59) ve çalışanlar ile 

işverenin birbirlerine karşı yükümlülükleri olduğu üzerine kurulu, kişi ile örgüt arasında, yazılı 

olmayan, konuşulmamış beklentilerin toplamıdır (Leung ve Chang, 2002, 76). 

Psikolojik sözleşme ihlali, kişilerin psikolojik sözleşmelerindeki bir ya da birden fazla 

yükümlülüğün örgüt tarafından yerine getirilmemesi olarak tanımlanır (Mimaroğlu, 2008: 66). Bu 

durum, küçülme, yeniden yapılanma ve diğer kaynakların düzensizliğinin devam etmesi gibi 

trendler, çalışanların örgütlerininin psikolojilk sözleşmelerini yerine getirmede başarısız olduğunu 

algılamasına neden olacağı varsayılabilir (Morrison ve Robinson, 1997: 227). 

Psikolojik sözleşme, yapılan yasal sözleşmelerden daha fazla kişisel bakış açıları içermesi 

ve tarafların beklentilerini daha geniş kapsamlı biçimde düzenlemiş olması nedeniyle ayırt edici bir 

yöne sahiptir (Zhao vd., 2007: 649). Psikolojik sözleşme, örgütün ve çalışanın karşılıklı olarak 

yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri içeren, ancak bireysel olarak çalışanın algılarına bağlı 

olan bir kavramdır (Walker ve Hutton, 2006: 434). Çalışanlar açısından kuvvetli bir psikolojik 

sözleşmenin oluşturulması ve yürütülebilmesi altı faktöre bağlanmıştır. Bu faktörler; kariyer 

gelişimine imkan tanınması, işin özelliği (ilgi çekici, çeşitlendirilmiş olması), mali açıdan ödüllerin 

sağlanması, işbirliği temeline dayandırılan güzel bir çalışma ortamının varlığı, başarılı bir şekilde 

işin gerçekleştirilebilmesi için kişisel desteğin varlığı ve özel hayata gösterilen saygıdır  (Arslan ve 

Ulaş, 2004: 103). Eğer bu sözleşmeye uyulmaz ve sözleşme ihlal edilirse örgütlerde çalışanlar, 

örgüte karşı bazı olumsuz tutum ve davranışlar içerisine girmektedirler (Tükeltürk vd., 2009: 688). 

1.3. Özdeşleşme 

Çalışanların işletmeleri ile gönül bağı kurmaları ve bu sayede verimliliklerini artırma 

konusundaki çalışmalar 19. yy. sonlarında başlamıştır (Kreiner ve Ashforth, 2004: 11). 

Özdeşleşmenin farklı şekillerde tanımlanana özdeşleşme, başarı ve başarısızlık durumlarını da 

içeren, ait olma ya da birlik olma algılayışı olarak ifade edilebilir (Ashforth ve Mael, 1989:23). 

Başka bir ifade ile örgütsel özdeşleşme, kişinin kendisi ile örgütü tanımlaması arasındaki bilişsel 

bağdır. Bunlardan hareketle örgütsel özdeşleme, başarıda ve başarısızlıkta örgüte ait olma veya 

örgütün bir parçası olma algısı veya örgütün amaçlarıyla bireyin amaçlarının giderek daha fazla 

bütünleşmesi ve uyumlaşması süreci şeklinde tanımlanabilir (Asforth ve Mael, 1989: 23).  

Örgütsel özdeşleşme, çalışanların psikolojik olarak kendilerini örgütün bir parçası 

hissetmeleridir (Scott ve Lane, 2000: 47). Bu özelliği özdeşleşmeyi, ÖVD, grup adına çaba 

gösterme, sadakat ve memnuniyet gibi ilişkili yapılardan ayırır (Mael ve Ashforth, 1992: 105). 

Çünkü, örgütsel özdeşleşme, bir kişinin organizasyonun başarı ve başarısızlık tecrübelerini sanki 

kendisinin başarısı ya da başarısızlığı imiş gibi algılamasıdır (Mael ve Ashforth, 1992: 103). 

Örgütsel özdeşleşme, çalışanlar ve örgütleri arasında psikolojik bir bağ yaratır, koordinasyona 

kolaylaştırır. Çalışanlarda bireyler arası güven ve işbirliği duygusunu artırarak örgütsel amaçlara 

ulaşmalarında gereken çabayı göstermeleri için onları motive eder (Tüzün Kalemci ve Çağlar; 2008: 

4 -5). 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı hastanelerde çalışan hekim ve hemşirelerin psikolojik sözleşme ihlali 

(PSİ), özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca 

örgütsel özdeşleşme ve psikolojik sözleşme ihlalinin çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışına 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli hekim ve hemşireler 

oluşturmaktadır. Çalışmada evrenin tamamına anket uygulanması amaçlanmıştır. Ancak izin ve 

nöbette olanlar ile anketi doldurmayı kabul etmeyen personel evrenin tamamına ulaşılmasını 

mümkün kılmamıştır. Çalışma sonucunda 180 katılımcıdan veri elde edilebilmiştir.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Bunderson ve arkadaşları (2000) tarafından 

geliştirilen ve işlemsel (6 madde) ve ilişkisel (6 madde) yönden psikolojik sözleşme ihlali algısını 

ortaya koyan psikolojik sözleşme algısı ölçeği; (Podsakoff ve arkadaşları (1990) tarafından 

geliştirilen ve diğergamlık (5 madde), vicdanlılık (3 madde), nezaket (3madde), centilmenlik (4 

madde) ve sivil erdem (4 madde) boyutlarından oluşan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) 

ölçeği ve Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen özdeşleşme (6 madde) ölçekleri ile 

çalışanların sosyo-demografik özelliklerinden oluşan bir anket formu kullanıldı. Anket 4-29 Mart 

2013 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi.  

2.4. Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Çalışmadan elde edilen verilerin geçerlilik analizini yapmak için Cronbach Alpha 

katsayısından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız 

örneklerde t testi, tek yönlü varyans analizi, çift yönlü pearson korelasyon analizi ve regresyon 

analizi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir 

2.5. Çalışmanın Modeli 

 

 

3. Bulgular 

Tablo 1’de araştırmaya katılan hekim ve hemşireleri kişisel özelliklerine ilişkin tanımlayıcı 

bilgiler yer almaktadır. %70,6’sı kadınlardan oluşan katılımcıların %59,4’ü evlidir. Genellikle 

gençlerden oluşan katılımcıların %19,4’ü 36 ve daha yukarı yaşlardadır. Yaşa benzer şekilde 

çoğunlukla 14 yıl ve daha kısa çalışma tecrübesine sahip katılımcıların yalnızca %13,3’ü 15 ce daha 

uzun süreler çalışmışlardır. Eğitim durumlarına göre çalışanlar daha çok lise (%33,3) ve lisans 

(%25,6) mezunlarından oluşmaktadır.  
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Tablo 1: Çalışmaya Katılanların Sosyo-demografik Özellikleri 

 
Özellik Sayı Yüzde  Özellik Sayı Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 127 70,6 Medeni 

durum 

Bekar 73 40,6 

Erkek 53 29,4 Evli 107 59,4 

Yaş 

≤25 41 22,8 

Eğitim 

durumu 

Lise 60 33,3 

26-30 65 36,1 Önlisans 15 8,3 

31-35 39 21,7 Lisans 46 25,6 

≥36  35 19,4 
Yüksek 

lisans 
25 13,9 

Çalışma 

süresi 

<5den az 59 32,8 Doktora 34 18,9 

5-9 66 36,7 
Meslek 

Hemşire 142 78,9 

10-14 31 17,2 Hekim 38 21,1 

≥15 24 13,3     

Çalışmada kullanılan ölçeklerin Cronbach Alpha değerleri ile aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri Tablo 2’de görülmektedir. Güvenirlik analizlerinde yoğun bir şekilde tercih edilen 

yöntemlerden birisi Cronbach Alpha katsayısına dayalı içsel tutarlılık yöntemidir. Kabul edilebilir 

bir alpha değerinin en az 0,70 olması arzu edilmektedir. Ancak bazı araştırmacılar inceleme türü 

çalışmalarında 0,5’e kadar makul kabul edilebileceğini öngörmektedirler (Altunışık vd., 2005: 231). 

Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin hem boyut, hem de genel Cronbach Alpha değerleri 0,70’in 

üzerinde bulunmuştur. Ayrıca, katılımcıların örgütsel vatandaşlık algıları yüksek, özdeşleşme 

algıları orta düzeyde bulunmasına karşılık, psikolojik sözleşme algıları daha düşük seviyede 

bulunmuştur. 

Tablo 2. Ölçeklerin Boyutlarının Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach Alpha Değerleri 

 
Madde Sayısı Ortalama S.S C. Alfa 

Diğergamlık 5 4,01 0,546 0,821 

Vicdanlılık 3 4,17 0,536 0,732 

Nezaket 3 4,36 0,461 0,756 

Sivil erdem 4 4,10 0,573 0,726 

Centilmenlik 4 4,40 0,611 0,862 

Örgütsel Vatandaşlık 19 4,19 0,423 0,911 

Özdeşleşme 6 3,38 0,734 0,825 

İçsel 6 2,50 0,483 0,801 

Dışsal 6 2,83 0,425 0,780 

Psikolojik Sözleşme 12 2,66 0,411 0,861 

Çalışmada incelenen boyutlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığı 

Pearson Korelasyon analizinden yararlanılarak test edilmiştir. Tablo 3’de korelasyon analizi 

sonucunda elde edilen örgütsel vatandaşlık, psikolojik sözleşme algısı ve özdeşleşme arasındaki 

ilişki görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre, örgütsel vatandaşlık, psikolojik sözleşme algısı ve 

özdeşleşme arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (p=0,001). 

Ölçeklerin alt boyutlarına göre elde edilen bulgulara göre, örgütsel vatandaşlığı oluşturan 

boyutlardan sadece centilmenlik ile diğergamlık boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır (p>0,05).  
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Tablo 3. Örgütsel Vatandaşlık, Özdeşleşme ve Psikolojik Sözleşme Algıları Arasındaki İlişki 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diğergamlık 

(1) 
1 

        

Vicdanlılık (2) ,637** 1 
       

Nezaket (3) ,647** ,652** 1 
      

Sivil erdem (4) ,696** ,655** ,634** 1 
     

Centilmenlik 

(5) 
,107 ,467** ,327** ,276** 1 

    

Örgütsel 

vatandaşlık 

(6) 

,810** ,858** ,803** ,846** ,569** 1 
   

Özdeşleşme 

(7) 
,286** ,361** ,395** ,421** 0,14 ,400** 1 

  

İşlemsel (8) ,269** ,173* ,179* ,298** -,073 ,220** ,367** 1 
 

İlişkisel (9) ,004 ,148* ,191* ,170* ,074 ,135 ,338** ,638** 1 

Sözleşme (10) ,160* ,178* ,204** ,263** -,005 ,199** ,390** ,917** ,892** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); * Correlation is significant at the 0.05 level 

(2-tailed). 

Buna karşılık, örgütsel vatandaşlığın bu boyutları dışında kalan diğer boyutları ve psikolojik 

sözleşme algısının alt boyutları arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönde istatistiksel açıdan 

anlamlı ilişkiler bulunmuştur (p<0,005). 

Çalışmada özdeşleşme ve psikolojik sözleşme algısının örgütsel vatandaşlık üzerindeki 

etkisini ortaya koymak amacıyla iki adet regresyon modeli geliştirilmiştir. İlk modelde 

özdeşleşmenin örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisi tespit edilmiştir. Özdeşleşmenin ortalama 

değeri yordayan, örgütsel vatandaşlık ölçeğinin boyutları da yordanan olarak alınmıştır. Yapılan 

stepwise regresyon analizi sonucunda 0,05 anlamlılık düzeyinde özdeşleşmenim sivil erdem ve 

nezaket üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur (1. Aşamada 

F=38,239; p=0,000; 2. Aşamada F=22,726, p=0,000). Özdeşleşme ile sivil erdem ve nezaket 

modelinin ilişki katsayısı 0,452’dir ve sivil erdem ve nezaket boyutlarının %20,4’ünü 

açıklamaktadır (R
2
 =0,204). Modelde Özdeşleşme- sivil erdem beta katsayısı 0,285 ve özdeşleşme-

nezaket beta katsayısı 0,214 bulunmuştur (Tablo 6).  

Tablo. 6: Özdeşleşmenin Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisini Gösteren Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Özdeşleşme 

Standardize 

edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

edilmiş 

katsayılar t p R R
2
 F p 

B S.H. β 

(Sabit) 1,170 0,361 
 

3,246 0,001 
0,421 0,177 38,239 0,000 

Sivilerdem 0,539 0,087 0,421 6,184 0,000 

(Sabit) 0,395 0,474 
 

0,833 0,406 

0,452 0,204 22,723 0,000 Sivilerdem 0,365 0,111 0,285 3,282 0,001 

Nezaket 0,341 0,138 0,214 2,472 0,014 

İkinci modelde psikolojik sözleşme algısının örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Psikolojik sözleşme algısının ortalama değeri yordayan, örgütsel 

vatandaşlık ölçeğinin boyutları da yordanan olarak alınmıştır. Yapılan stepwise regresyon analizi 
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sonucunda 0,05 anlamlılık düzeyinde psikolojik sözleşme algısının örgütsel vatandaşlığın sadece 

sivil erdem boyutu üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur 

(F=13,191; p=0,000). Modelin ilişki katsayısı 0,263’dür ve sivil erdemin %6,9’unu açıklamaktadır 

(R
2
 =0,069). Modelin beta katsayısı 0,263 bulunmuştur. Bu bulgular psikolojik sözleşme algısının 

sivil erdemi olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (Tablo 7).  

Tablo. 6: Psikolojik Sözleşme Algısının Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisini Gösteren 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Psikolojik 

Sözleşme 

Standardize 

edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

edilmiş 

katsayılar t p R R
2
 F p 

B S.H. β 

(Sabit) 1,888 0,215 
 

8,791 0,000 
0,263 0,069 13,191 0,000 

Sivilerdem 0,189 0,052 0,263 3,632 0,000 

Katılımcıların sosyo-demografik analizleri esas alınarak yapılan bağımsız örneklerde t testi 

ve tek yönlü varyans analizleri sonuçlarına göre özdeşleme ve psikolojik sözleşme algısında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Ancak örgütsel vatandaşlığın Diğergamlık 

boyutunda katılımcıların meslekleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmaktadır 

(p=0,025). Analiz sonuçlarına göre, Diğergamlık hemşirelerde hekimlere göre anlamlı bir şekilde 

daha yüksektir. Katılımcıların görev süresi esas alınarak yapılan analiz sonuç göre ise nezaket 

boyutunda istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0,011).  Farkın hangi gruptan 

kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan LSD analizi sonuçlarına göre fark,10-14 yıl çalışma 

süresine sahip olan katılımcılar (4,60±0,451) ile 5 yıldan daha az (4,35±0,401), 5-9 yıl çalışanlar 

(4,30±0,461) ve 15 yıl ve daha fazla çalışanlardan (4,26±0,529) kaynaklanmaktadır.  

Tablo 8: Katılıcıların Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Örgütse Vatandaşlık Algılarında 

Meydana Gelen Farklılıkların Dağılımı 

 
Meslek n Ortalama S.S. t p 

Diğergamlık 
Hemşire 142 4,03 0,508 

0,814 0,025 
Doktor 38 3,94 0,674 

 
Görev süresi n Ortalama S.S. F p 

Nezaket 

<5
1 

59 4,35 0,401 

3,795 0,011 

5-9
2 

66 4,30 0,461 

10-14
3 

31 4,60 0,451 

≥15
4 

24 4,26 0,529 

Toplam 180 4,36 0,461 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Çalışma hekim ve hemşirelerin örgütsel özdeşleşme, psikolojik sözleşme algısı ve örgütsel 

vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi ve örgütsel özdeşleşme ve psikolojik sözleşme algısının 

örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, çalışanların örgütsel vatandaşlık algıları oldukça yüksektir. Buna 

karşılık örgütsel özdeşleşme ve psikolojik sözleşme algıları daha düşük bulunmuştur. Ayrıca ÖVD, 

örgütsel özdeşleşme ve psikolojik sözleşme algısı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki 

Psikolojik sözleşme algısı ve ÖVD arasında daha düşük seviyelerde olmasına karşılık; Psikolojik 

sözleşme algısı ile özdeşleşme ve özdeşleşme ve ÖVD arasında orta düzeylerde gerçekleşmiştir. 

Mimaroğlu (2008: 135) tarafından yapılan çalışma da psikolojik sözleşme algısı ile ÖVD arasında 
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orta düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur.  Ayrıca, Çalışmanın sonuçlarına göre örgütsel özdeşleşme 

ÖVD’nin sivil erdem ve nezaket boyutlarını olumlu yönde etkilemektedir. Benzer şekilde psikolojik 

sözleşme algısı da sivil erdem üzerinde olumlu etki oluşturmaktadır. Akatay (2008: 312) tarafından 

yapılan araştırmada da örgütsel özdeşlemenin algısının örgütsel vatandaşlık üzerinde pozitif bir 

etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri özdeşleme ve 

psikolojik sözleşme algısında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık oluşturmamaktadır. Ancak 

örgütsel vatandaşlığın diğergamlık boyutu hemşirelerde hekimlere göre anlamlı bir şekilde daha 

yüksektir. Benzer bir sonuç da çalışanların görev sürelerinde bulunmuştur. 10-14 yıldır çalışan 

hekim ve hemşirelerin nezaketleri diğer çalışanlardan daha yüksektir. ÖVD’de de diğer sosyo-

demografik özellikler bir farklılık meydana getirmemiştir. Mimaroğlu (2008: 132) tarafından 

yapılan çalışma da katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinden yaş, medeni durum, günlük 

ortalama çalışma süresi, sektörde çalışma süresi, firmada çalışma süresi değişkenlerine psikolojik 

sözleşme algısında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu sonuçlar da bizim 

çalışmamızla uyum göstermektedir.  

Sonuç olarak, sağlık çalışanları arasında ÖVD yüksek seviyelerde olduğundan kurum 

yöneticileri bunu olumlu yönde algılamalı ve çalışanların örgütsel özdeşleşmesini sağlamak için 

gerekli önlemleri almalıdır. Bu kapsamda çalışanların bir taraftan ekonomik koşulları 

iyileştirilirken, diğer taraftan da işyeri koşulları uyumlu hale getirilebilir. İşyerinden beklentilerini 

aldığını hisseden sağlık çalışanları örgütsel amaçlar için daha fazla çalışacakları gözden ırak 

tutulmamalıdır. 
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BİR KAMU HASTANESİNDE HASTA MEMNUNİYET ORANLARININ VE YAPILAN 

DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN MEMNUNİYET ORANINA KATKISININ 

ARAŞTIRILMASI 

 

 

 

Fatma Şebnem ÖZDEM* 

 

ÖZET 

Çalışmada bir kamu dal hastanesinin 2010-2011-2012 yıllarında hasta memnuniyet oranlarının 

yıllara göre değişimi, hastaların memnuniyet oranlarının düşük olduğu alanların belirlenmesi ve yönetim 

tarafından gerçekleştirilen iyileştirici faaliyetlerin memnuniyet oranına katkısının araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışmada evren ve örneklem seçilmemiştir. 2010-2011-2012 yıllarında hastanede 4393 

kişiye uygulanan hasta memnuniyet anketlerinden ve hastaneye ait veri kayıtlarından elde edilen veriler 

SPSS 16 İstatistik ve EXCELL 2010 programları kullanılarak yüzdelik olarak hesaplanmıştır.  Hastanede 

yılda iki defa hem ayaktan hem de yatan hasta memnuniyet oranın belirlendiği, ayaktan ve yatan hasta 

memnuniyet oranın 2010 yılında %72 ve %82 ile %79 ve %86, 2011 yılında %85 ve %90 ile %87 ve 

%91, 2012 yılında %90 ile %91 olduğu bulunmuştur. Memnuniyet oranlarının, temizlik, bürokratik 

işlemler, hekim seçme, gürültü, iklimlendirme, yemek hizmetleri ve hasta hakları ile ilgili bilgilendirme 

konularında diğerlerine göre daha düşük olduğu bulunmuştur.  Hastanede anket sonuçlarına göre üç yılda 

yapılan 29 iyileştirici faaliyet memnuniyetin artmasına katkı sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: hasta, memnuniyet, yönetim 

 

 

A SURVEY ON PATİENT SATİSFACTİON RATE AND THE CONTRİBUTİON OF THE 

CORRECTİVE ACTİONS TAKEN TO THE SATİSFACTİON RATE AT A PUBLİC 

HOSPİTAL 

ABSTRACT 

It is aimed to identify the changes in patient satisfaction levels throughout years, and the issues on 

which the satisfaction levels are lower in 2010, 2011, 2012, and to analyze the contribution of the 

management’s corrective actions. There is no population and sample in this study. The data collected with 

the questionnaires given to 4393 people in the hospital, and the data obtained from the hospital’s databank 

were figured in percentages, using statistical SPSS software. The inpatient and outpatient satisfaction 

levels are rated twice a year, and both satisfaction levels are found to be respectively 72% and 82%, and 

79% and 86% in 2010, and 85% and 90%, and 87% and 91% in 2011, and 90% and 91% in 2012.  

According to the survey results, the 29 corrective actions taken in the past three years helped to increase 

the satisfaction levels at the hospital. 

Keywords: patient, satisfaction, management 
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1.Giriş  

 

Sağlık kurumlarının en önemli müşterisi olan hastaların tatmini, sağlık kurumlarının temel 

çıktılarından biridir. Hasta tatmini; hastaların istek ve beklentilerinin karşılanması veya bu istek ve 

beklentilerin üstünde hizmet verilmesi olarak tanımlanabilir. Hasta tatminini belirleyen birinci faktör, 

hasta beklentileri, ikinci faktör ise hastanın aldığı hizmeti algılaması olup, algılanan hizmetin beklenen 

hizmeti karşılamasıdır. Hasta tatmini, sağlık kurumlarında hizmet kalitesini değerlendirmede kullanılan 

temel kriterlerden biridir (KAVUNCUBAŞI, 200:294). 

Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamaları ile birlikte iç müşteri (çalışan personel) ve 

dış müşteri (hastalar, tedarikçi firmalar, hasta dışında kalan diğer bireyler)  kavramları yayın olarak 

kullanılmaya başlanmış aynı zamanda müşteri/hastaların kurumdan beklentilerini ve kurumların 

performanslarını belirlemek amacıyla memnuniyet oranları ölçülmeye başlanmıştır.   

Memnuniyet ölçümü, sağlık kurumlarında sürekli kalite geliştirmenin ve hizmet alanların algısını 

belirleyebilmenin temel araçlarından biridir. Kamu sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyet ölçümleri 

uygulanması ile kurumsal performansın nitelik boyutu da değerlendirilmektedir. (AYIN VE DEMİR, 

2007:49)  Böylece hastane yönetimi tarafından yönetim fonksiyonlarının basamakları gözden 

geçirilebilmekte, yeni kararlar alınabilmektedir. 

Sağlık sektöründe bireyin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarının devamlı ve karmaşık olması nedeniyle  

memnuniyet ile ilgili ölçütler, toplumdaki diğer hizmet alanlarındaki ölçütlerden daha farklı ve 

karmaşıktır (WILKIN vd., 1992: 16-18).  Bu bağlamda hastanelerde kalite yönetiminde, kurum 

performansının ve kalitesinin artmasını sağlamaya yönelik stratejik kararların alınmasında hastalardan 

alınan geri bildirimler ile memnuniyet oranlarının belirlenmesi önemlilik arz etmektedir. 

 Bu çalışmada bir kamu dal hastanesinin 2010-2011-2012 yıllarında uygulanan hasta memnuniyet 

anketleri ile hasta memnuniyet oranlarının ve anket sorularına verilen cevapların yıllara göre soru bazında 

karşılaştırmasının yapılarak hastaların hastanede memnun olmadıkları alanların belirlenmesi, anket 

sonuçlarına göre yapılan iyileştirici faaliyetlerin hizmet alan hastaların memnuniyet oranlarına etkisinin 

araştırılarak değerlendirilmesi ve hastanede kaliteli hizmet sunmak için kalite yönetimi planlamasına 

katkısı olabilecek konular hakkında öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

2.Gereç ve Yöntem 

     Çalışmamızda evren ve örneklem seçilmemiştir. Araştırmada kullanılan veriler 2010-2011-2012 

yıllarında hastanede 4393 kişiye uygulanan hasta memnuniyet anketlerinden ve hastaneye ait veri 

kayıtlarının yer aldığı dosya lardan retrospektif  olarak taranarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 

16 istatistik ve EXCEL 2010 programları kullanılarak yüzdelik olarak değerlendirilmiştir. 

 Anket soruları Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuş ve hastanede sorular üzerinde bir 

değişiklik yapılmamıştır. Araştırma sırasında üç yılda sorularda kısmı olarak değişiklikler olduğu 

görülmüştür. Araştırmada anket değerlendirmesi soru bazında yapılmış ve her sorunun bulguları aşağıda 

tablolarda gösterilmiştir. Soru bazında yapılan değerlendirmede yıla göre Sağlık Bakanlığı tarafından 

değiştirilmiş anket soruları aynı tabloda gösterilmiştir.  

3.Araştırmanın Bulguları 

Her yıl 1. dönemde  ve 2.dönemde ikişer defa  olmak üzere ayaktan ve yatan hastalara yönelik  4 

defa memnuniyet anketi yapılmıştır. 2012 yılında 1.dönem ve 2.dönem ayrımı yapılmadan yılda 1 defa 

hem ayaktan hem yatan hasta memnuniyet anketi yapılmıştır. Yılara göre ankete katılan kişi sayısı Tablo-

1’de gösterilmiştir.  Anket sonuçlarının değerlendirmesi ilerleyen bölümlerde,  ayaktan hasta (A.H) 

memnuniyet anketi değerlendirmesi, yatan hasta (Y.H) memnuniyet anketi değerlendirmesi olarak iki ayrı 

grupta  değerlendirilmiştir. 
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Tablo-1: Yıllara Göre Kişi Sayısı 

2010- 

1 

A.H 

2010- 

1 Y.H 

2010 -

2   

A.H 

2010 -2 

Y.H 

2011-

1 A.H 

2011-

1 Y.H 

2011-2 

A.H 

2011-2 

Y.H 

 

2012 

A.H 

2012 

Y.H 

570 570 575 540 535 510 300 150 410 233 

3.1. Demografik Bulgular 

Ankete katılan ve öğrenim durumlarını belirten 3943 kişinin %50’sinin öğrenim durumunun ilkokul-

ortaokul olduğu bulunmuştur. Ankete katılan ve mesleklerini belirten 3943 kişinin %70’inin ev hanımı 

olduğu bulunmuştur  

3.2.Ayaktan Hasta Memnuniyet Değerlendirmesi 

3.2.1.Fiziki Ortamın Değerlendirilmesi 

 2010-2011 yıllarında uygulanan anketlerde yer verilen, polikliniklere ulaşımın kolay olup 

olmadığını anlamaya yönelik soruya verilen cevaplar Tablo-2’de gösterilmiştir. Ankete katılanların 

çoğunluğu ulaşımın kolay olduğunu ifade etmişlerdir. Bu soruya 2011 yılının 2. Dönemindeki, 2012 

yılındaki ankette yer verilmemiştir.  2011-2012 yıllarındaki anketlerde yer verilen ve bekleme alanı 

rahatlığına yönelik algıyı belirlemek amacıyla sorulan soruya katılanların %64 ve %68’i evet cevabını 

vermiştir(Tablo-2). 

Tablo-2: Muayene Odalarına Ulaşımın Kolaylığı 

Polikliniklerin bulunduğu yere ve muayene odalarına kolay ulaşılabiliyor mu (işaret 

levhaları var mı)? 

                           

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

Hayır, zor oldu 3,7 4,7 ,2   

Yönlendirme 

eksik 
11,1 9,2 4,3 

  

Evet, kolay 

ulaşılıyor 
85,3 86,1 95,5 

  

Kayıt/kabul sırası beklediğim yer rahattı. 

                           

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

Evet    64 68 

Biraz    26 21 

Hayır    10 6,6 

 

Tablo-3: Polikliniklerin Temizliği 

Size göre polikliniklerin temizliği nasıldı?     Poliklinikler genel olarak temizdi 

                    

YIL                                  

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

Kirli 3,2 3,1 - Evet 72,55 58,5 

 Fena değil 24,0 22,1 3,1 Biraz 25,49 24,6 

 Temiz 48,9 49,2 22,1 Hayır 1,96 11,7 

 Çok temiz  23,9 25,6 49,2 
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Tablo-3’de görüldüğü gibi poliklinik temizliğine yönelik soru şekli 2011 ve 2012 yılındaki ankette 

değiştirilmiş. Tüm yıllarda ankete katılanların çoğunluğu polikliniklerin temiz olduğunu ifade etmişlerdir.  

Lavaboların temizliği ile ilgili soruya 2010-2011 yıllarında ankete katıların çoğunluğu temiz ifadesini 

vermiş olsa da bu oran %34-38’dir (Tablo-4). Lavaboların temiz olması için  iyileştirici faaliyet yapılmış 

fakat anket cevaplarında belirgin bir artış olmamıştır. 

Tablo-4:Lavaboların Temizliği 

Polikliniklerde bulunan tuvaletlerin (lavaboların vb.) temizliği nasıldı? 

                     

YIL     

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

Kirli 13,3 12,5 9,7   

 Fena değil 34,0 29,2 17,4   

 Temiz 34,0 35,3 34,6   

 Çok temiz 18,6 23 38,3   

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 

2010-1 Polikliniklerde bulunan tuvaletlerin (lavaboların vb.) temizliği ile ilgili 

iyileştirici faaliyet 

2 

2010-2 Polikliniklerde bulunan tuvaletlerin (lavaboların vb.) temizliği ile ilgili 

iyileştirici faaliyet 

1 

2012 Polikliniklerde bulunan tuvaletlerin (lavaboların vb.) temizliği ile ilgili 

iyileştirici faaliyet 

1 

3.2.2. Muayene Olmak İçin Harcanan Süre 

Muayene öncesi gerekli işlemler için harcanan süreyi belirlemek amacıyla ankette yer verilen 

sorulara 2010-2011(1.dönem) yıllarında katılımcıların çoğunluğu  0-20 dakika, 2011 (2. Dönem)- 2012 

yıllarında katılımcıların çoğunluğu 1 saat ve üzeri olduğunu ifade etmişlerdir. Muayene olmak için 

bekleme sürelerinde  2011 (2.dönem)-2012 yıllarında artış olmuştur. 2012 yılında bekleme süresini 

azaltmak için 3 defa iyileştirici faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

Tablo-5:Bürokratik İşlemler İçin Bekleme 

Hastaneye geldikten sonra muayene olmak için 

bürokratik işlemlere (hasta kabul, kayıt vb.) 

harcadığınız toplam süre ne kadardı? 

Hasta kayıt işlemleri için çok 

beklemedim. 

                     

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

1 saat ve 

üzeri  
13,2 7,1 2,6 

Evet 49,02 55,6 

 41-60 dakika 4,0 4,0 4,1 Biraz 25,49 24,1 

 21-40 dakika 26,0 20,0 19,3 Hayır 25,49 19,3 

 0-20 dakika 56,8 68,9 74,0 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 

2012 Muayene olmak için harcanan süreyi azaltmak amacıyla 

iyileştirici faaliyet 

3 

3.2.3.Muayene ve Bilgilendirme 

Ankete katılanların çoğunluğu 2010 yılında (%37,7) 6-10 dakika ve 5 dakika(%39), 2011 yılında 

(%35) 16-20 dakika olduğunu ifade etmiştir. 2012 yılında bu soruya ankette yer verilmemiştir. Muayene, 

hastalık ve tedavi hakkında yeterli bilgi verilip verilmediğine yönelik hastaların algılarını belirlemek 

amacıyla ankette yer verilen ve Tablo-6’de gösterilen sorulara ankete katılanların çoğunluğu “yeterli bilgi 
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verildi” ve “evet, tamamıyla” cevaplarını vermişlerdir. 2011 (2.dönem), 2012 yıllarında bilgilendirme ile 

ilgili sorulara anketlerde yer verilmemiştir. 

 Tablo-6: Muayene Süresi, Bilgilendirme, Hekim Memnuniyeti 

Hekimin sizi muayene etmesi ne kadar sürdü? 

                   

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

5 dakika 

kadar 
35,6 39,0 27,5 

  

 6-10 dakika 37,7 37,9 28,4   

 16-20 dakika 7,2 8,9 35,0   

Poliklinikte durumunuz ve tedaviniz hakkında 

yeterli bilgi verildi mi? 

Beni muayene eden doktor 

hastalığım konusunda bana bilgi 

verdi ve zaman ayırdı. 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

 Yeterli bilgi 

verildi 
79,5 78,8 75,1 

Evet 86 82,4 

Hekim tarafından, size verilen tedavi veya yapacağınız egzersizler için anlayacağınız 

şekilde açıklama yapıldı mı? 

                      

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

 Evet, 

tamamıyla 
67,5 73,9 89,0 

  

Hekim şikâyetlerinizi dinleyip, hastalığınızla ilgili sorularınıza anlayacağınız şekilde 

yanıt verdi mi? 

                     

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

 Evet, 

tamamıyla 
73,2 76,2 91,6 

  

Hekiminiz tarafından, eve gittiğinizde (hastaneden ayrıldıktan sonra) hastalığınızın 

tedavisi boyunca yaşanabilecek durumlar için bilgi verildi mi? 

                   

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

 Evet, 

tamamıyla 
59,3 65,4 80,7 

  

Hastaların hekim memnuniyetine yönelik algılarını belirlemek için ankette yer verilen “Aynı 

rahatsızlıktan dolayı başka bir hekime muayene olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna tüm  katıların 

çoğunluğu (2010: %54,6-58,4, 2011:72,1) hayır cevabını vermişlerdir. Bu yıllarda verilen cevaplara göre 

hastaların muayene oldukları hekimlerinden memnun oldukları ifade edebilir. 2012 yılında bu soruya 

ankette yer verilmemiştir. 

3.2.4.Tahlil ve Tetkikler İçin Bekleme Süresi 

2011 ve 2012 yılarındaki anketlerde yer verilen “Bana yapılan tahlil/tetkikler için çok 

beklemedim.” sorusuna 2011 yılında %49,02, 2012 yılında %59,8 oranında evet cevabı verilmiştir. 
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3.2.5. Personel Davranışı Memnuniyeti 

Personel memnuniyetini belirlemek amacıyla ankette yer verilen sorulara katılımcıların çoğunluğu 

“evet” ve  “evet, tamamıyla” cevaplarını vermişlerdir. Sorular ve cevap oranları Tablo-7’de gösterilmiştir. 

Tablodaki verilere göre ankete katılanların hastane personelinden memnun kaldıkları ifade edilebilir.  

Tablo-7: Personel Memnuniyeti 

Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi? Beni muayene eden doktor kibar ve 

saygılıydı. 

                 

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

 

Hayır 

 

3,3 

 

2,8 

 

1,3 

 

Evet 
 

96 

 

89,8 

  

Kısmen 

 

18,9 

 

13,2 

 

7,3 

 

Biraz 

 

4 

 

6,6 

  

Evet 
 

77,7 

 

84,0 

 

91,4 

 

Hayır 

 

0 

 

1 

Sizinle ilgilenen personel, önemli olduğunu düşündüğünüz bir soruya anlayacağınız şekilde 

yanıt verdi mi? 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

Hayır 3,9 3,0 -   

 Evet, kısmen 21,9 13,7    

Evet, 

tamamıyla 
                     

74,2 
83,3  

  

Sizinle ilgilenen personel yeterince ilgili ve nezaketli 

miydi? 

Diğer personel bana karşı kibar ve 

saygılıydı. 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1 

 Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012 

Oran (%) 

Hayır                 

3,2 

                   

,9 
 

Evet        94                                         88,8 

 Kısmen 14,9 11,5  Biraz 4 6,6 

Evet 81,9 87,7  Hayır 2 1,5 

3.2.6. Mahremiyetin Sağlanması 

Mahremiyetin sağlanmasına yönelik hasta memnuniyetini tespit amacıyla ankette yer verilen 

soruya (2010 :%75,4 ve %83,3 -2011:92,5 ve %92,59-2012: %89,5) tüm yıllarda ankete katılanların 

çoğunluğu mahremiyetin sağlandığını ifade etmiştir. 

3.2.7. Hekim Seçebilme 

Hastaneye başvuran hastaların muayene olmak istedikleri hekimlerini kendilerinin seçip 

seçmediklerini belirlemek amacıyla ankette yerilen soruya  katılımcıların çoğunluğunun verdiği evet 

cevabına göre (2010:%55,3 ve %63,3-2011:%78,5 ve %56,86- 2012:%58,3) hekimlerini seçebilmişlerdir. 

Hekim seçebilme ile ilgili olarak hastane yönetimi tarafından 2010 yılında 2, 2011 yılında 1, 2012 

yılında 3 defa iyileştirici faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda hekim seçebilen hasta 

sayısında belirgin bir artış olmadığı ifade edilebilir. 

3.2.8. Hastanedeki Hizmet Sunumunu Genel Değerlendirme 
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Hastanede sunulan hizmetin genel değerlendirmesinin yapılması amacıyla ankette yer verilen sorulara 

ankete katılanların çoğunluğunun verdikleri cevaplar ve oranları Grafik-1’de gösterilmiş olup, hastaneden 

memnun kalan hasta oranı 2011 yılından itibaren artmıştır. 

Grafik-1: Hizmetin Genel Değerlendirmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Ayaktan Hasta Memnuniyeti Anketi Değerlendirmesi 

3.3.1.Yatış İşlemlerinde-Hasta Kabul Sırasındaki Memnuniyet 

Servise yatışı yapılacak hastaların yatış esnasındaki durumlar hakkındaki memnuniyetlerini 

belirlemek amacıyla anketlerde yer verilen sorular Tablo-8’de gösterilmiştir. Tabloya göre  tüm yıllarda 

katılımcıların %73’ünden fazlasının yatış işlemleri yapan personelden memnun kaldıkları, katılımcıların 

çoğunluğunu yatış işlemleri hakkında bilgilendirildikleri, yatış işlemleri için çok beklemediklerini ifade 

etmişlerdir. 2010 yılında bilgilendirme ile ilgili iyileştirici faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

Tablo-8: Hasta Kabul İşlemlerinde Memnuniyet 

Servise yatış işlemlerini yapan görevli size karşı ilgili ve nazik miydi ? 

                        

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2011 -2 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Evet ,  

tamamen 
77,2 73,0 88,6 

  

Yatış işlemi yapılmadan önce, hastane kuralları (ziyaret saatleri, sigara yasağı vb.) hakkında 

yeterli bilgi verildi mi? 

                      

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2011 -2 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

 Evet, 

tamamen 
66,0 65,4 83,1 

  

Yatış işlemlerinin tamamlanması için ne kadar beklediniz? 

                     

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2011 -2 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

 Beklemedim 69,6 68,1 68,1   

3.3.2. Fiziki Ortamın Değerlendirilmesi 

2010-2011 yıllarında yapılan ankette “Yattığınız odada gürültüye maruz kalıyor muydunuz?” 

sorusuna katılımcıların çoğunluğu (2010-1: %54,6-2010-2: 52,1- 2011-1 %59,4) hayır cevabını 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
40,90% 

33,20% 43,70% 80% 80% 

78% 

58,50% 

82% 85,10% Polikliniklerde
 aldığınız hizmet
genel olarak nasıldı

Hastanede verilen
 hizmet genel
olarak iyiydi

Bir daha hastaneye
 gelmem gerekse
bu
 hastaneyi tercih
ederim
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vermişlerdir. 2011-2 ve 2012 yılarındaki soru şekli değişmiş ve “Yattığım oda ve çevresi gürültülü 

değildi.” sorusuna ankette yer verilmiştir. Bu soruya 2011-2’de katılımcıların %72’si, 2012’de %70’i evet 

cevabını vermişlerdir. Bu durumda 2011 ve 2012 yılında gürültüye maruz kalan hasta sayısında artış 

olmuştur.  Hastanede 2010 ve 2012 yıllarında gürültüyü azaltmak amacıyla iyileştirici faaliyet 

gerçekleştirilmiştir. 

Tablo-9’da fiziki ortamla ilgili memnuniyeti belirlemek amacıyla ankette yer verilen sorular ve bu 

sorulara verilen en yüksek oranlı cevaplar gösterilmiştir.   Tabloya göre katılımcıların çoğunluğu 

odalarının temiz olduğunu, havalandırmanın yeterli olduğunu, eşyaların çalışır durumda olduğunu, lavabo 

ve banyoların temiz olduğunu ifade etmişlerdir. Temizlik ile ilgili sorular 2011 yılı 2. döneminde ve 2012 

yılında değiştirilmiş ve “hastane genel olarak temizdi” ifadesi kullanılmıştır. Fiziki ortam ile ilgili 2010 ve 

2012 yıllarında iyileştirici faaliyetler yürütülmüştür. 

Tablo-9: Fiziki Ortam Memnuniyeti 

Size göre, kaldığınız servis ve odanın temizliği 

nasıldı? 

Yattığım Oda temizdi. 

                       

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1 

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

 Temiz 53,5 52,1 47,8 Evet 80 81,15 

 Çok temiz 41,9 40,8 49,8    

Odanın ısı ve havalandırma sistemini yeterli 

buldunuz mu? 

Oda sıcaklığı uygundu 

                       

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1 

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

 Evet 56,3 60,6 73,3 Evet 88 73,4 

Odadaki eşyalar çalışır durumdaydı (TV, hemşire çağrı zili, lamba, yatak vb.). 

                      

YIL 

Seçenekler  

2010 -1 

Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1 

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Evet    73,08 66,5 

 

Kullandığınız tuvaletler ve banyo temiz miydi? 

                       

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1 

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Temiz 41,2 40,0 52,9   

Hastane genel olarak temizdi 

                      

YIL 

Seçenekler  

2010 -1 

Oran (%) 

2010-2  

Oran (%) 

2011-1 

Oran (%) 

2011-2  

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Evet    100 74,7 

 

3.3.3. Yemek Memnuniyeti 

2010-1’de ankete katıların %37,2,  2010-2’de %33,3’ü , 2011-1’de %35,7’ü hastane yemeklerini 

iyi bulduklarını ifade etmişlerdir. 2011-2’de ve 2012 yılında yemek memnuniyeti hakkındaki sorular 

değiştirilmiş aşağıda Tablo-10’da gösterilen sorulara ankette yer verilmiştir. Yemek memnuniyetinin 

arttırılması amacıyla 2012 yılında iyileştirici faaliyet işlemleri başlatılmış ve gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo-10: Yemek Memnuniyeti İle İlgili Sorular 

Hastane yemeklerini nasıl buldunuz? 

                      

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011 -2 

Oran (%) 

2011-2 

Oran (%) 

2012 -1 

Oran (%) 

Kötü 14,9 22,4 19,4   

Vasat 19,6 22,4 18,2   

 İyi 37,2 33,3 35,7   

 Çok iyi 12,5 10,7 26,7   

Yemekler geldiğinde sıcaktı. 

                      

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011 -2 

Oran (%) 

2011-2 

Oran (%) 

2012 -1 

Oran (%) 

Evet    84 65,2 

Biraz    12 25,8 

Bazen    4 8,2 

Yemekler lezzetliydi. 

                      

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011 -2 

Oran (%) 

2011-2 

Oran (%) 

2012 -1 

Oran (%) 

Evet    88 48,1 

Biraz    8 32,6 

Bazen    4 17,2 

 

3.3.4.Bilgilendirme ve Güven 

Hizmet sunumu sırasında yeterli bilgilendirme olup olmadığını ve hastaların hastanedeki sağlık 

personeline karşı güven duyup duymadıklarını belirlemek amacıyla ankette yer verilen sorular ile bu 

sorulara sadece,   katılımcıların çoğunluğunun verdikleri cevaplar Tablo-11’de gösterilmiştir. Cevaplara 

göre hastaların yeterli şekilde bilgilendirildiği ve sağlık personeline güven duydukları ifade edilebilir.  

Tablo-11: Bilgilendirme ve  Güven 

Sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hekimler tarafından anlayacağınız şekilde 

yanıt verildi mi? 

                      

YIL 

Seçenekler 

2010 -1 

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2011-2 

Oran (%) 

2012 -1 

Oran (%) 

Evet, her 

zaman 
69,5 64,4 82,7 

  

Sizi tedavi eden hekimlere güven duydunuz mu? 

 Evet, her 

zaman 
80,9 78,5 92,7 

  

Doktorlar hastalığım konusunda bana bilgi verdi ve zaman ayırdı. 

Evet    88 76,4 

Hemşireler yapacakları işlemler (ateş-tansiyon ölçme, kan alma, ilaç verme vb.) 

hakkında bilgi verdiler) 

Evet    18 86,3 

Sizin önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hemşireler tarafından anlayacağınız 

şekilde yanıt verildi mi? 

Evet, her 84,0 79,3 94,5   
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zaman 

Sizin tedavinizde yer alan hemşirelere güven duydunuz mu? 

Evet, her 

zaman 
87,4 80,9 93,9 

  

Hekimlerin ve hemşirelerin sizin için elinden geleni yaptığını düşünüyor musunuz? 

Evet, her 

zaman 
81,1 80,0 91,6 

- - 

Sizin yakınlarınızdan veya arkadaşlarınızdan biri hekimle konuşmak istediği zaman 

fırsat veriliyor muydu? 

 Evet, her 

zaman 
49,8 51,5 72,0 

-  

 

3.3.5. Hasta Sorumlulukları ve Hasta Hakları Hakkında Bilgilendirme 

2010-1’de katılımcıların %77,2’si, 2010-2’de %72,4’ü, 2011-1’de %84,3’ü hasta hakları 

konusunda, 2010-1’de katılımcıların %72,6’si, 2010-2’de %64,3’ü, 2011-1’de %79,8’i hasta sorumlukları 

hakkında bilgilendirildiklerini ifade etmişlerdir.  Hasta hakları ve sorunluluklarının bilgilendirilmesine 

yönelik 2010 ve 2011’de  iyileştirici faaliyet gerçekleştirilmiş. 

3.3.6. Personel Davranışı Memnuniyeti 

Hastaların personellerin kendilerine karşı olan davranış ve tutumları hakkındaki memnuniyetlerini 

belirlemek amacıyla tüm yıllarda anketlerde yer verilen sorular ve bu sorulara verilen en yüksek oranlı 

cevaplar Tablo-12’de gösterilmiştir. Tablodaki verilere göre tüm sorularda katılımcıların %80’inden 

fazlasının personel davranışından memnun kaldıkları ifade edilebilir.  

Tablo-12:Nezaket ve Saygı 

Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli 

miydi? 

Doktorlar bana karşı kibar ve 

saygılıydı. 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1  

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Evet 81,8 75,9 92,2 Evet 84 85,0 

Hemşireler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli 

miydi? 

Hemşireler bana karşı kibar ve 

saygılıydı. 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1  

Oran (%) 

2010 - 

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Evet 85,8 82,6 94,9 Evet 88 84,5 

Temizlik personeli bana karşı kibar ve saygılıydı. 

                   

YIL 

Seçenekler 

2010-1  

Oran (%) 

2010 -2 

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Evet    96 84,5 

 

3.3.7. Tedavi ve Bakım Süreci Memnuniyeti 

Tablo-13’de 2010 ve 2011 (1.dönem) yıllarındaki anketlerde tedavi süreci memnuniyetini 

belirlemek amacıyla anketlerde yer verilen sorular ve bu sorulara verilen en yüksek oranlı seçenekler 

gösterilmiştir. Tedavi süreci hakkındaki fikirlerine başvurulduğunu, hekim ile konuşmaya fırsat 

verildiğini, hemşirelerin ihtiyaç olduğunda 5-10 dakikada yanıt verdiklerini ifade edenlerin sayısı her 

dönemde ve yıllar içinde artış göstermiştir.  
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Tablo-13: Tedavi ve Bakım Süreci 

Tedaviniz süresince hekimler tarafından sizin için verilen tedavi kararlarında fikriniz 

soruldu mu ? 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1  

Oran (%) 

2010 - 

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Evet, her 

zaman 
48,6 51,1 80,6 

  

Tedaviniz süresince hemşireler tarafından sizin için verilen bakım kararlarında fikriniz 

soruldu mu ? 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1  

Oran (%) 

2010 - 

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

Evet, her 

zaman 
51,6 53,0 80,8 

  

Sizin yakınlarınızdan veya arkadaşlarınızdan biri hekimle konuşmak istediği zaman 

fırsat veriliyor muydu? 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1  

Oran (%) 

2010 - 

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

  

Evet, her 

zaman 

49,8 51,5 72,0 

  

İhtiyacınız olduğunda, hemşireyi veya hekimi çağırdığınız zaman çağrıya yanıt veriliyor 

muydu? 

                  

YIL 

Seçenekler 

2010-1  

Oran (%) 

2010 - 

Oran (%) 

2011-1  

Oran (%) 

2011 -1 

Oran (%) 

2012  

Oran (%) 

  

Evet, hemen ( 

5-10 dk 

içinde) 

67,2 75,6 92,0 

  

 

3.3.8. Hastaneden Ayrıldıktan Sonraki Süreç İçin Bilgilendirme 

“Hekim veya hemşirelerden, eve gittiğinizde karşılaşabileceğiniz sorunları size izah eden oldu 

mu?”  sorusuna katılımcıların 2010-1’de %75,6’sı 2010-‘de %73,3’ü, 2011-1’de %88,6’sı evet cevabı 

verilmiştir. “Tedavi olduğunuz servisten, ihtiyacınız olduğunda iletişim kurulabilecek bir telefon numarası 

verildi mi?” sorusuna katılımcıların 2010-1’de %73,0’ü, 2010-2’de %75,6’ı 2011-1’de %87,8’si evet 

cevabını vermişlerdir. Bu durumda hastalara hastaneden ayrıldıktan sonraki süreç için yeterli 

bilgilendirme yapıldığı ifade edilebilir. 2010 yılında yapılan iyileştirici faaliyet ile yıllar için bilgilendirme 

hizmetinde iyileşme olduğu ifade edilebilir. 

3.3.9. Mahremiyetin Sağlanması 

Mahremiyetin sağlanmasına yönelik hasta memnuniyetini tespit amacıyla ankette yer verilen 

soruya tüm yıllarda ankete katılanların çoğunluğu (2010 :%58,9 ve %69,1 -2011:88,6 ve %92  -2012: 

%86,3)  mahremiyetin sağlandığını ifade etmiştir. 2010 yılında mahremiyetin sağlanması ile ilgili yapılan 

iyileştirici faaliyet sonucunda bu alandaki memnuniyetin artmış olduğu ifade edilebilir. 
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3.3.10. Yatan Hasta Hizmet Genel Değerlendirmesi 

Hastanede verilen hizmeti genel olarak değerlendirmek amacıyla tüm yıllarda anketlerde yer 

verilen sorular ile bu sorulara en fazla verilen cevaplar oranlarıyla birlikte Grafik-2 ve Grafik-3’de 

gösterilmiştir.  

Grafik-2: Genel Değerlendirme-1 

 

 

Grafik-3: Genel Değerlendirme-2 
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3.4. Hastane Hasta Memnuniyet Oranın Değerlendirmesi 

Yıllara göre hastanenin hasta memnuniyet oranları Grafik-4’de gösterilmiş olup, 2010 yılından 

sonra hasta memnuniyet oranında artış olduğu 2011 ve 2012 yıllarında memnuniyet oranlarının aynı 

olduğu bulunmuştur.  

 

Grafik-4: Memnuniyet Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Araştırmada, hastanede birinci ve ikinci dönem olmak üzere yılda iki defa hem ayaktan hem de 

yatan hasta memnuniyet oranın belirlendiği bununla birlikte 2011 yılının ikinci döneminden itibaren anket 

sorularında değişiklik yapıldığı bulunmuştur. Hastaların memnun olmadıkları alanların, temizlik, 

bürokratik işlemler, hekim seçme, gürültü, iklimlendirme, yemek hizmetleri ve hasta hakları ile ilgili 

bilgilendirme konuları ile tahlil ve tetkikler için bekleme süresi ve  muayene için bekleme süresinde 

olduğu ve hastanede bu konularda 2010-2011-2012 yılında toplam 29 iyileştirici faaliyet uygulandığı 

bulunmuştur. İyileştirici faaliyetler sonucunda, temizlik, yemek memnuniyeti, tahlil ve tetkikler ile 

muayene için bekleme süresinin uzunluğunda bir iyileşme olmadığı, bilgilendirme, hekim seçebilme, hasta 

hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme konularında iyileştirme olduğu sonucu çıkarılmıştır. 

Hastanede memnuniyet düzeyinin düşük olduğu ve düzeltici ve önleyici faaliyet uygulanması gereken 

durumlar için Kalite Yönetim Birimi tarafından kök-neden analizlerinin yapılmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

Hastanede sunulan hizmete güven duyulmasına ve ihtiyaç halinde aynı hastaneye tekrar gelmek 

istenmesine, hastanede sunulan hizmetin genel olarak iyi bulunmasına ve hastanenin başkalarına tavsiye 

edilmesinin düşünülmesine karşın, hastanenin kalitesini iyi bulanların oranı %35, %36, %38’dir. Aynı 

zamanda genel olarak tedavi ve bakımı “Çok iyi” veya “mükemmel” bulanların oranı da oldukça düşüktür. 

Hasta memnuniyet oranlarının 2011 ve 2012 yıllarında 90 ve üzeri olmasına rağmen bu yıllarda  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 yılı

1.dönem

2010 yılı

2.dönem

2011 yılı

1. dönem

2011 yılı

2. dönem

2012 yılı

1. dönem

72% 

82% 85,00% 
90% 90,00% 

79% 
86% 87% 

91% 91% 

Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranları Yatan Hasta Memnuniyet Oranları



 

242 
 

hastanenin kalitesinin iyi veya çok iyi bulanların oranı oldukça düşüktür.  Hastaların en fazla memnun 

olmadıkları alanların, temizlik, bürokratik işlemler, hekim seçme, gürültü, iklimlendirme, yemek 

hizmetleri ve hasta hakları ile ilgili bilgilendirme konularında olması ve hastalara göre hizmetin kaliteli 

olmasının bu alanlara duyulan memnuniyet ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir.  Ayrıca bu 

çalışmanın devamı olarak hastaların meslek ve öğrenim durumlarına göre hizmet sunumu sırasındaki 

beklentilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma yapılmasının hasta beklentileri ile beklentileri 

karşılama oranı arasındaki fark hakkında bilgi vereceği düşünülmektedir. Hastanın yaşının, eğitim 

düzeyinin sosyal güvencesinin, gelir durumunun, yerleşim yeri, hastanede yatış süresi, hastalığının tanı ve 

tedavisi memnuniyeti etkileyen etkenler olarak açıklanmaktadır (ÖZER ve ÇAKIL,2007:140) 

 Sonuç olarak araştırma yapılan hastanede tıbbi hizmetlerin tüm süreçlerinde memnun olan hasta 

sayısının yüksek olduğu ayaktan ve yatan hastaların hasta memnuniyetinin yıllar içinde arttığı ve düzeltici 

ve önleyici faaliyetler ile hizmet alanlarında  iyileştirmelerin olduğu ifade edilebilir.  
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HEKİM BİREYSEL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Songül ÇINAROĞLU

 

Keziban AVCI


 

 

 

ÖZET 

Amaç: Çalışmanın amacı Kanada sağlık sistemde hekim performansı ölçümü amacıyla 

geliştirilen PAR (Physician Performance Asessment) hekim bireysel performans ölçüm ölçeğinin Türk 

hekimlerine uygulanarak yapısal açıdan incelenmesidir. 

           Yöntem: Orjinal soru formu toplam 31 maddeden oluşmaktadır. Çalışma Ankara'da bulunan bir 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan toplam 102 hekim üzerinde uygulanmıştır. 

Verilerin istatistiksel analizinde korelasyon analizi, temel bileşenler faktör analizinden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 

0.87, Bartlett's Testi anlamlılık değeri ise <0.01 olarak bulunmuştur. Analiz sonucunda 5 faktör elde 

edilmiştir. Bu faktörler tıbbi teşhis becerisi (1), hastalara psikososyolojik yönden destek vermek (2), 

hasta ve yakınları ile ilişkiler (3), profesyonel gelişim (4) ve iletişim yeteneği (5) olarak belirlenmiştir.  

Sonuç: Elde edilen bulgular hekim performansı bireysel değerlendirme ölçeğinin 

araştırmalarda kullanılabilir bir araç olduğunu göstermiştir. 

 Anahtar Kelimeler: hekim performansı, açıklayıcı faktör analizi, bireysel performans değerlendirme 
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SELF ASESSMENT OF PHYSICIAN PERFORMANCE 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study is structural analysis of PAR (Physician Performance 

Asessment) survey instrument for Turkish physicians which was delevoped in Canadian health system 

for assessing physician self asessment performance. 

 Materials-Methods: Original survey consists of totally 31 questions. Questionnaires were 

distributed 102 physicians at A Research and Training Hospital in Ankara. Correlation analysis and 

principal component analysis used for analysis. 

Results: At the end of the explanatory factor analysis analysis it was found that Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) coefficient 0.87, Bartlett's Test <0.01 and there were five factors (1) diagnosis skills (2) 

giving psychosociological support to patients (3) relationships between patient and his/her relatives (4) 

professional development (5) and communications skills. 

Conclusion: The results of this study shows that this instrument can be useful for assesing 

physician self performance. 

Keywords: physician performance, explanatory factor analysis, self performance asessment 

 

1. Giriş 

Küresel ekonomide yaşanan dar boğazların sağlık harcamaları alanına yansıdığı günümüzde 

sağlık yöneticilerinin sağlık ile ilgili talep artışları karşısında kalite geliştirme ve sürekli iyileştirme 

uygulamalarına olan ihtiyaçları daha çok artmakta (McGowan ve diğ., 2013:2) ve bu ihtiyaca paralel 

olarak tüm dünyada sağlık sistemleri önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir (Miles ve diğ., 

2013:205). 

Bu dönüşüm sürecinde hekimlerin sahip oldukları profesyonel bilgi ve deneyimlerin ölçülmesi, 

paylaşılması ve geliştirilmesi konuları  bu sistemin kalbinde hekimlerin olmaları nedeni ile (Miles ve 

diğ., 2013:205) daha etkili sağlık sonuçları üretilebilmesi için temel gerekliliklerden birisidir. İçinde 

bulunduğumuz yapısal, kültürel ve durumsal koşullar altında hekimlerin sağlık çalışanlarının geneli ile 

karşılaştırıldıklarında oldukça stresli bir çalışma ortamında görevlerini sürdürdükleri bilinmektedir 

(Adler-Milstein and Jha, 2012:538). Bu nedenle tıbbi uygulamalarda hasta odaklılık, profesyonellik ve 

gereksiz maliyetlerin ortadan kaldırılabilmesi için hekim odaklı stratejiler geliştirmeye büyük ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Her ne kadar bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hekim performansının değerlendirilmesi 

ve geliştirilmesi konusunda çok farklı yaklaşımlar bulunsa da bu konudaki pek çok uygulamada 

odaklanılan temel nokta sağlıkta dönüşümün tüm çalışanlar ve sağlık sisteminin geneli itibariyle 

işbirliği ve paylaşım temelinde yürütülmesi gerektiğidir (Cassel and Jain, 2012:2595). Tüm çalışanlar 

için bir paylaşım ortamı yaratıldığında hekim performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

konusundaki tüm çabalar sağlık konusunda elde edilen olumlu çıktılar ile birlikte sağlıkta sürekli bir 

ilerleme kaydedilmesini sağlayabilecektir (Miles ve diğ., 2013:206). 

Hekim bireysel performansının ölçümünü konu edinen bu çalışmada Kanada sağlık sistemde 

hekim performansı ölçümü amacıyla geliştirilen PAR (Physician Performance Asessment) hekim 

bireysel performans ölçüm ölçeğinin Türk hekimlerine uygulanarak yapısal açıdan incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle hekim performansının ölçümü konusunda bir literatür bilgisi 

sunulmuş daha sonra bu araştırmada hekim performansının ölçümü ile ilgili uygulanan yöntem 

tanıtılmış son olarak ise elde edilen sonuçlar literatürde yer alan bilgiler ile tartışmalı olarak 

sunulmuştur. 
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1.1. Hekim Bireysel Performansının Anlamı ve Önemi  

Bireysel performans ölçümü ve yönetimi insan kaynakları uzmanlarının uzun yıllardır üzerinde 

çalıştıkları bir konudur. Bireysel performans yönetimi sıklıkla organizasyonel başarıların 

gerçekleştirilmesi, bireysel ve örgütsel başarının bütünleştirilmesi ile ilişkilendirilmektedir. Bireysel 

performans yönetimi öngörülen kurum hedeflerini  gerçekleştirilmekte katkısı olan takım ve bireylerin 

katkıları oranında ödüllendirildikleri ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi için tüm çalışanlara 

ihtiyaçları ölçüsünde eğitim ve gelişimin sağlandığı bir sistemdir (Öztürk, 2009:37). 

Günümüzde sağlık alanında harcamaların kısıtlanması, personel sayısının azalması, sağlık 

çalışanlarının daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmak amacıyla bulundukları yerden başka 

yerlere göç etmeleri ile birlikte (McGowan ve diğ., 2013:2) bu sistemin en temel halkalarından birisini 

oluşturan hekimlerin bireysel performans değerlendirmesine olan ihtiyaç artmaktadır.  

Hekim bireysel performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi ile birlikte profesyonellik 

düzeyi oldukça yüksek olan hekimlerin iş tatminleri yükseltilebilecek, motivasyonları artırılacak, 

beklentileri karşılanacak ve daha verimli bir iş ortamı yaratılabilecektir (Barutçugil, 2002:44).
 
Hekim 

performansının değerlendirilmesinin sağlayacağı başlıca yararlardan bir diğeri ise birçok üst 

yöneticinin temel şikayet noktalarından birisi olan çalışanların yeteneklerinden tam olarak 

yararlanılamaması durumunun üstesinden gelinebilmesidir. 

Hekim bireysel performansının ölçümü bir sağlık kuruluşunun insan kaynakları politikasının 

iyileştirilmesi ve verimlilik artırma stratejilerinin vazgeçilmez öğelerinden birisi olduğu için hekim 

performansı ölçüm yaklaşımlarının dikkatle incelenmesi ve ele alınması gerekmektedir. 

 

1.2. Hekim Bireysel Performansı Ölçüm Yaklaşımları 

Bireysel performans ölçümü konusundaki insan kaynakları yönetim stratejileri genel olarak ele 

alındığında herhangi bir işyerinde geliştirilecek bir performans ölçüm sistemi sayesinde tüm 

çalışanların motivasyon ve verimliliklerini aynı ölçüde yükseltmeyi sağlayacak tek bir stratejinin 

mevcut olmadığı belirtilmektedir (Barutçugil, 2002:42). 

Bu konudaki stratejiler genel olarak ele alındığında, bireysel performans ölçümü ve yönetimi 

denildiğinde hala birçok  işletme performansa dayalı ücret sisteminin algılandığı gözlemlenmektedir. 

Bu algılama bireysel performans ölçüm ve yönetim sistemi geliştirme, yönlendirme ve gözden 

geçirmenin önündeki temel engellerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Öztürk, 2009:63). Bu 

noktada sağlıkta insan kaynakları yöneticilerinin göz önünde bulundurmaları gereken temel konu 

başlıklarından birisi de her insanın davranışlarını yönlendiren pek çok güdü olduğu ve bir kişideki 

güdülerin karışımı ve etkileşiminin bir başka kişideki güdüler ile aynı olmaması durumudur. Buna göre 

her çalışanın motivasyonunun belirleyicileri ve çalışanların iş ortamındaki ana amaçları farklıdır. 

Çalışanların performansını iyileştirmeyi amaçlayan stratejilerin bir kısmı parasal yönden gelirlerin 

arttırılmasını, bir kısmı ise çalışanların iş ortamından zevk almalarını ve iş yerinde daha mutlu vakit 

geçirmelerini sağlamayı hedeflemektedir (Barutçugil, 2002:42). Bu farklı ölçütler ile ilgili olarak 

yapılan pek çok çalışmada, hekim performansının dış değerlendirme ölçütleri ile ölçülmesi durumunda 

daha objektif değerlendirmelerin yapılabileceği vurgulanmaktadır (Overeem ve diğ. 2012:2). 

Hekim performansının değerlendirilmesinde objektif kriterleri temel alan yaklaşımların ön 

plana çıkardıkları konu başlıkları arasında hasta bakım kalitesinin iyileştirilmesi, tıbbi bilgi düzeyinin 

yükseltilmesi, uygulamaya dayalı öğrenme ve gelişme, kişilerarası iletişim yeteneğinin arttırılması, 

profesyonelliğin geliştirilmesi ve tıbbi bakım hizmetlerinin sistem yaklaşımı ve bütüncül bir bakış açısı 

ile sunulması ve geliştirilmesi bulunmaktadır (Qu ve diğ., 2012:228). 

Hekim performansının  değerlendirilmesine daha genel bir çerçeveden bakan yaklaşımlar ise; 

çok boyutlu geri bildirim sistemleri ile çeşitli paydaşların değerlendirmelerini esas alan 360 derece 
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performans değerlendirmesidir. Bu yaklaşımda esas olan tüm paydaşların performans ölçüm sistemine 

etkin bir şekilde katılmalarının sağlanmasıdır. Bu yaklaşımda aynı uzmanlık düzeyine sahip olan 

hekimlerin değerlendirmeleri, hekim olmayan diğer personelin, hastalar, yöneticiler ve hasta yakınları 

gibi pek çok grubun eşanlı değerlendirmelerinden yararlanmak mümkün olabilmektedir (Overeem ve 

diğ., 2012:2). 

Bu çok boyutlu performans değerlendirme yaklaşımlarının yanı sıra bireysel performans 

değerlendirmede anket yönteminin sıklıkla kullanılan bir yöntem olduğu bilinmekle birlikte ankete 

dayanan değerlendirmelere örnek olarak Kanada sağlık sisteminde hekimler için çok boyutlu 

performans ölçümüne izin veren ve hekimlerin hem bireysel, hem hasta ve yakınları hem de eş 

uzmanlar tarafından değerlendirilmesine özel olarak geliştirilen ve belirli aralıklar ile uygulanan hekim 

bireysel performans değerlendirme anketi verilebilmektedir (http://www.par-

program.org/information/survey-instruments.html).  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Kanada sağlık sistemde hekim performansı ölçümü amacıyla geliştirilen 

PAR (Physician Performance Asessment) hekim bireysel performans ölçüm ölçeğinin Türk 

hekimlerine uygulanarak yapısal açıdan incelenmesidir.  

 

2.2. Çalışma Evreni ve Örneklem 

Çalışma evrenini Ankara'da bulunan bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta 

olan hekimler oluşturmaktadır. Bu amaçla söz konusu hastanede çalışan tüm hekimlere ulaşılmaya 

çalışılmış bunlar içerisinden toplam 102 hekime ulaşılarak bu hekimlerden elde edilen veriler çalışma 

kapsamına alınmıştır. 

 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada Kanada sağlık sisteminde hekim performansı ölçümü amacıyla geliştirilen PAR 

(Physician Performance Asessment) hekim bireysel performans ölçüm ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 

hekimlerin iletişim yeteneklerinden, tıbbi teşhis yeteneklerine, hastalar ve hasta yakınları ile ilişkilere 

kadar  bireysel yargılarını içeren ve "çok kötü, kötü, orta, iyi ve çok iyi" şeklinde ifade edilen 5'li likert 

tipi toplam 31 maddeden oluşmaktadır.  Ölçeğin  uygulanmasında çalışmaya katılan hekimler ile yüz 

yüze görüşülmüştür. 

 

2.2. Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 istatistik programı kullanılarak yapılmış olup 

analizlerde korelasyon analizi, Varimax döndürme yöntemi kullanılarak yapılan temel bileşenler faktör 

analizinden yararlanılmıştır.  

 

3. Bulgular 

3.1. Tanımlayıcı Bilgiler 

Çalışmaya katılan 102 hekimin kişisel ve mesleki özellikleri cinsiyet açısından ele alındığında 

hekimlerin %56'sının kadın oldukları, medeni durum açısından %71 gibi büyük bir çoğunluğun evli 

http://www.par-program.org/information/survey-instruments.html
http://www.par-program.org/information/survey-instruments.html
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olduğu, eğitim durumu açısından ise %47 gibi büyük bir uzmanlık düzeyinde oldukları belirtilmiştir. 

Araştırmaya katılan hekimlerin yaş dağılımına bakıldığında ise hekimlerin en fazla 40-49 yaş grubunda 

bulundukları (%31.4) görülmektedir. Hekimler uzmanlık alanları açısından ele alındıklarında ise çocuk 

(pediatri) alanında uzman hekimlerin (%19.6) çoğunlukta  oldukları  dikkati çekmektedir. 

Tablo 1. Hekimlere Kişisel ve Mesleki Özellikleri İle İlgili Temel Bulgular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişkenler Sayı (%) Değişkenler Sayı (%) 

Cinsiyet   Uzmanlık Alanı   

Kadın  58 56.9 
Fizik Tedavi 2 1.9 

Erkek 44 43,1 
Anestezi 8 7.8 

Medeni Durum   
Nöroloji 3 2.9 

Evli 
73 71,6 Enfeksiyon(İntaniye) 1 0.9 

Bekar 
29 28,4 Kadın Hast.Ve Doğum 10 9.8 

Eğitim Durumu   Dahiliye 5 4.9 

Profesör 7 6,9 KBB 3 2.9 

Doçent 5 4,9 Çocuk Cerrahi 11 10.7 

Yard.Doç. 12 11,8 Pratisyen 10 9.8 

Uzman 48 47,1 Tıbbi Genetik 10 9.8 

Uzmanlık Öğrencisi 18 17,5 Mikrobiyoloji 6 5.8 

Pratisyen 12 11,8 Çocuk(Pediatri) 20 19.6 

Yaş   
Dermatoloji 8 7.8 

20-29 30 29,4 Gögüs. Hast. 5 4.9 

30-39 25 24,5 Toplam 102 100 

40-49 32 31,4 

50 yaş ve üzeri 15 14,7 

Toplam 102 100 



 

248 
 

3.2. Açıklayıcı Faktör Analizi  

Faktör analizi yöntemleri içerisinde en fazla kullanılan yöntem açıklayıcı faktör analizi 

yöntemidir. Bu yöntem ile p sayıda değişkenden orjinal değişkenliği yüksek oranda açıklayan daha az 

sayıda faktör belirlenir ve bu faktörlerin faktör yükleri, faktör katsayıları, faktör skorları hesaplanarak 

orjinal değişkenler ile yüksek oranda ilişkili fakat kendi aralarında ilişkisiz skorlar türetilir (Özdamar, 

2010:224). Aşağıda hekim bireysel performans ölçüm ölçeği için yapılan açıklayıcı faktör analizinin 

varsayımları incelenmiş ve temel bileşenler faktör analizi yöntemi kullanılarak elde edilen faktör 

analizi sonuçları sunulmuştur. 

3.2.1. Açıklayıcı Faktör Analizi Varsayımlarının İncelenmesi 

Hekim bireysel performans ölçüm ölçeği maddelerine  faktör analizini uygulayabilmek için en 

temel varsayım korelasyonların faktörleşmeyi sağlayacak büyüklükte olmasıdır (0.30-0.90) (Alpar, 

2011:283). Yapılan ön incelemede hekim bireysel performans ölçüm ölçeğinde yer alan maddeler arası 

korelasyon katsayılarının faktör analizini uygulayabilmek için yeterli büyüklükte olduğu (      ) 

görülmüştür. 

Faktör analizinin uygulanabilmesi için gerekli varsayımlar ele alınırken dikkat edilmesi 

gereken bir diğer konu da değişkenler arasında dikkate değer bir ilişki olmadığında, faktör analizinin 

amaçlarından birisi olan bağımsızlaştırmanın bir amaç olamayacağı ve boyut indirgemekten bir kazanç 

sağlanılamayacağı durumudur. Bu çerçevede en azından bazı değişkenler arasında anlamlı 

korelasyonların varlığının istatistiksel açıdan tümel olarak ortaya konması gereklidir. Bu amaçla 

Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) testinden yararlanılmaktadır (Alpar, 2011:284). Bu çalışmada 

yapılan Bartlett küresellik testi anlamlılık sonucu <0.01 olarak bulunmuş ve korelasyon matrisinin bir 

birim matris olmadığı test edilerek, faktör analizinin uygulanabilmesi için gerekli bu varsayımın 

sağlandığı görülmüştür. 

Değişkenler arası korelasyonların tümel olarak değerlendirmede ve dolayısıyla faktör analizine 

uygunluğun saptanmasında kullanılan bir diğer ölçü ise Keiser-Meyer Olkin (KMO) Örneklem 

Yeterliliği Ölçüsü'dür. KMO değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. İyi bir faktör analizi için KMO 

ölçüsünün 0.80'den fazla olması beklenmektedir (Alpar, 2011:286). Bu çalışmada elde edilen KMO 

değerinin 0.87 olup "iyi" düzeydedir. Bu sonuçlar faktör analizi uygulamak için gerekli ön koşulların 

karşılandığını göstermektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda faktör analizinin uygulanması için gerekli 

temel varsayımların sağlanmış olduğu görüldüğünden aşağıda faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

3.2.2. Temel Bileşenler Faktör Analizi Sonuçları 

Bu çalışmada faktörler temel bileşenler yöntemine göre çıkartılmış ve faktör döndürme 

yöntemi olarak dik faktör döndürme yöntemleri arasında bulunan Varimax faktör döndürme yöntemi 

kullanılmıştır.Temel bileşenler yöntemi orjinal korelasyon matrisini kullanmaktadır. Köşegen 

elemanlarındaki 1'ler ilk ortak varyans kestirimi olarak dikkate alınmaktadır. Temel bileşen faktör 

analizinde değişkenlerin ilişkisiz doğrusal kombinasyonları oluşturulmaktadır. İlk bileşen (faktör) en 

büyük varyanslı bileşen olup diğer bileşen sürekli olarak azalan varyanslı bir yapıdadır. Tüm bileşenler 

birbiri ile ilişkisizdir (Alpar, 2011:289). 

Bazen orijinal faktör yüklerinden  bilgi edinmek zor olabilmektedir. Bu nedenle faktör yapısını 

daha basit hale getirmek için belirli bir açı ile döndürmek uygun olur. Faktör rotasyonu faktör 

yüklerinin ortogonal hale getirilmesi için eksenlerin optimal bir açı ile döndürülmesi ve 

ortagonalizasyonun sağlanması olarak ifade edilebilmektedir (Özdamar, 2010:241). Tüm faktör 

döndürme yöntemleri içerisinde en fazla bilinen yöntem Kaiser (1958) tarafından geliştirilen ortogonal 

faktör döndürme yaklaşımıdır. Ortogonal faktör döndürme yöntemleri arasında bulunan Varimax faktör 

döndürme yönteminde ise olabildiğince yüksek ve çok sayıda, olabildiğince az (sıfıra yakın) yüklenmiş 

faktörlerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu şekilde her bir faktör üzerinde yüksek yüke sahip faktör 

sayısı en küçüklenmektedir (Alpar, 2011:293).  
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Tablo 2. Varimax Yöntemine Göre Döndürülmüş Faktör Analizi Sonuçları 

 

Madde Fak_1 Fak_2 Fak_3 Fak_4 Fak_5 Ortak Varyans 

M.4 0,678     0.644 

M.5 0,675     0.702 

M.6 0,711     0.749 

M.7 0,630     0.755 

M.8 0,749     0.854 

M.9 0,721     0.755 

M.11 0,626     0.608 

M.12 0,679     0.665 

M.14 0,533     0.555 

M.10  0,575    0.591 

M.17  0,587    0.517 

M.18  0,713    0.686 

M.19  0,740    0.731 

M.20  0,536    0.731 

M.21  0,710    0.770 

M.31  0,657    0.595 

M.13   0,502   0.729 

M.15   0,518   0.528 

M.16   0,620   0.665 

M.22   0,578   0.729 
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M.23   0,786   0.757 

M.24   0,810   0.818 

M.25   0,613   0.550 

M.26    0,571  0.681 

M.27    0,628  0.753 

M.28    0,667  0.793 

M.29    0,744  0.689 

M.30    0,724  0.731 

M.1     0,885  

M.2     0,882  

M.3     0,699  

Özdeğerler 14,038 2,566 2,147 1,540 1,379  

(%) 45,285 8,277 6,927 4,969 4,447  

Birikimli (%) 45,285 53,562 60,488 65,458 69,905  

 

Bu çalışmada temel bileşenler analizi sonrasında faktör sayısı beş olarak belirlendiğinde elde 

edilen Varimax yöntemi ile döndürülmüş faktör analizi sonuçları Tablo 2'de sunulmuştur. Ortak 

varyanslar incelendiğinde 31 değişkenin (maddenin) tamamının ortak varyansının "yeterli" sayılabilme 

sınırı olarak kabul edilen 0.50-0.70 arasında yer aldığı görülmektedir. Elde edilen beş faktörün varyansı 

açıklama yüzdesi %70 olup bu oran oldukça yüksektir. Faktör yükleri ise 0.5'in üzerindedir.  
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Tablo 3. Elde Edilen Alt Faktörler ve Bu Faktörlerde Yer Alan Maddeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elde edilen alt faktörler ve bu faktörlerde yer alan maddeler Tablo 3'de özetlenmiş ve 

isimlendirilmiştir. Faktörleri oluşturan maddelerin iç tutarlılığı ile ilgili olarak Cronbach alfa katsayıları 

değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara göre birinci faktör toplam 9 maddeden oluşmaktadır. Bu faktöre 

"Tıbbi Teşhis ve Tedavi Becerisi" faktörü adı verilmiştir. Bu faktörü oluşturan maddelerin Cronbach 

alfa katsayıları 0.80'dir. 

İkinci faktör ise toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Bu faktöre "Hastalara Psikososyolojik 

Yönden Destek Vermek" faktörü adı verilmiştir. Bu faktörü oluşturan maddelerin Cronbach alfa 

katsayıları 0.95'dir. Üçüncü faktör ise toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Bu faktöre "Hasta ve 

Yakınları İle İlişkiler" faktörü adı verilmiştir. Bu faktörü oluşturan maddelerin Cronbach alfa 

katsayıları 0.96'dır. Dördüncü faktör ise toplam 5 maddeden oluşmaktadır. Bu faktöre "Profesyonel 

Gelişim" adı verilmiştir. Bu faktörü oluşturan maddelerin Cronbach alfa katsayıları ise 0.90 olarak 

bulunmuştur. Beşinci faktör ise toplam 3 maddeden oluşmaktadır ve bu faktöre "İletişim Yeteneği" adı 

verilmiştir. Bu faktörü oluşturan maddelerin Cronbach alfa katsayısı ise 0.70 olarak bulunmuştur. Tüm 

ölçeğe ilişkin Cronbach alfa katsayısı ise 0.93 olup oldukça yüksek bir değer aldığı dikkat çekmektedir. 

4. Tartışma ve Sonuç  

Hekimler sağlık sistemi içerisinde ve sağlık çalışanları arasında pekçok kademede karar verici 

pozisyonunda bulunmaktadırlar bu nedenle hekimlerin bireysel performansının değerlendirilmesinde 

karşılaştırılabilir standartlara ihtiyaç vardır (Abadel ve Hattab, 2013:2). Hekimlerin bireysel 

performans değerlendirmelerini amaçlayan bu çalışma sonucunda söz konusu hekim bireysel 

performans ölçüm ölçeğinin yapısal açıdan beş boyutlu bir yapıdan oluştuğu görülmüştür. Bu boyutlar 

tıbbi teşhis tedavi becerisi, hastalara psikososyolojik yönden destek vermek, hasta ve yakınları ile 

ilişkiler, profesyonel gelişim ve iletişim yeteneği olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ön plana çıkan 

boyutlar genel olarak incelendiğinde klinik performansı yansıtan tıbbi teşhis ve tedavi becerisinin 

ölçümü için hekimlerin uzmanlık alanlarına özel bir takım ölçütlerin kullanımına gereksinim 

duyulduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Tıbbi teşhis ve tedavi becerisinin iyi olması pek çok hekim 

için ayırt edici bir özellik ve hastalar tarafından daha fazla tercih edilmenin bir belirleyicisi olarak 

görülebilmektedir (Mittal ve diğ., 2013:33). 

Hekim bireysel performansının belirlenmesinde ön plana çıkan bir diğer boyut ise hastalara 

psikososyal yönden destek vermek olarak bulunmuştur. Bilindiği gibi başta kanser olmak üzere risk 

düzeyi yüksek olan hastalıklarda hastaların yalnızca fiziksel değil psikolojik yönden de destek 

almalarının ve hekimin hastalara tedavi süreci boyunca psikolojik yönden destek vermesinin iyileşme 

sürecini hızlandırdığı gözlemlenebilmektedir (Vinnes ve Demissie, 2013:305). Hekim tarafından 

sağlanan bu desteğin sosyal çevre ile daha da güçlendirilmesi ile birlikte hastanın yaşam kalitesinde 

iyileşmeler görülebilmektedir (Staniute ve diğ., 2013:83). Hekimlerin bireysel performans 

1. Faktör Tıbbi Teşhis Tedavi Becerisi 4,5,6,7,8,9,11,12,14 

2. Faktör Hastalara Psikososyolojik Yönden Destek Vermek 10,17,18,19,20,21,31 

3. Faktör Hasta ve Yakınları İle İlişkiler 13,15,16,22,23,24,25 

4. Faktör Profesyonel Gelişim 26,27,28,29,30 

5. Faktör İletişim Yeteneği 1,2,3 
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değerlendirmelerinde ön plan çıkan bir diğer boyut ise hasta ve hasta yakınları ile ilişkilerdir. Hastalara 

psikolojik yönden destek vermek boyutu ile yakın ilişkili olan bu boyut ile ilgili olarak, Adler ve diğ. 

(2010) hekim ile hasta arasındaki ilişki sürecinde hasta ve ailesinin işbirliğinin sürecin gelişimine katkı 

sağlayacağını belirtmektedir. Buna göre hekimin hastanın ailesi ile iyi ilişkiler geliştirmesi ve sürekli 

bilgi paylaşımında bulunması zaman içerisinde başta sürekli bir tedavi sürecini gerektiren kanser gibi 

hastalıklar olmak üzere pek çok hastalığın tedavi başarısını olumlu yönde etkileyen en temel unsurdur 

(Adler ve diğ., 2010:171). Moubarak ve diğ. (2011:101)'e göre ise günümüzde hasta ile ailesi 

arasındaki ilişkiler  facebook başta olmak üzere sosyal medya araçlarının yoğun kullanımı ile birlikte 

farklı bir boyut kazanmış ve interaktif hale gelmiştir, buna göre sosyal medya araçlarını etkin kullanan 

hekimlerin bir anlamda kendileri için iyi bir pazar yarattıkları söylenebilmektedir. 

Hekim bireysel performans değerlendirmesinde ön plana çıkan bir diğer boyut ise profesyonel 

gelişim olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi hekimlik meslek itibariyle profesyonellik düzeyi son derece 

yüksek olan bir meslektir. Ancak bu konu ile ilgili olarak hekimlerin genel davranış özellikleri 

incelendiğinde  hekimler genellikle sahip oldukları yetenek ve bilgileri abartma yönünde bir davranış 

sergileyebilmektedirler (Kevin ve diğ., 2004). Hekimlerin farklı uzmanlık seviyelerinde farklı 

boyutlarda bir profesyonel gelişim sergiledikleri bilinmekle birlikte profesyonel gelişim konusunda 

hekimlerin kendi görüşleri sorgulandığında Abadel ve diğ. (2013) tarafından yapılan araştırmada tıp 

fakültesinden yeni mezun hekimlerin %87 gibi büyük bir çoğunluğunun kendilerini profesyonel 

gelişim yönünden oldukça yeterli gördükleri belirtilmiştir. Bu konuda benzer sonuçlar elde eden bir 

diğer araştırmada da hekimlerin profesyonel gelişim yönünden kendilerini sürekli yenileyerek 

geliştirdikleri yönünde bulgulara ulaşılmıştır (Moercke ve Eika, 2002).  

Bu çalışmada hekim bireysel performansının değerlendirilmesinde ön plana çıkan son boyut ise 

iletişim yeteneği olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi tıbbi bakım süresince etkili bir iletişim ile hasta ve 

hekim arasındaki ilişkinin devamlılığı ve hasta bakım sonuçlarının iyileştirilmesi açısından kazanımlar 

elde edilebilmektedir (Detmar ve diğ., 2002, Meguerditchian ve diğ., 2012).  Günümüzde hekimlerin 

genel olarak son derece nazik, hastalarına arkadaşça davranabilen ve hasta merkezli bir davranış tarzını 

benimsedikleri bilinmekte ve hekimlerin iletişim yeteneklerinin geliştiği gözlemlenmektedir 

(Gulbrandsen ve diğ., 2013:180). Bu nedenlerle hekim bireysel performansının değerlendirilmesinde 

iletişim yeteneği önemle üzerinde durulması gereken bir boyuttur. 

Bu çalışmada hekimlerin bireysel değerlendirmelerine dayanan performans değerlendirmesi 

ölçüm ölçeğinin uygulanması sonucunda ön plana çıkan boyutlar genel olarak incelendiğinde bu 

boyutlar içerisinde hekimlerin klinik yetkinliklerine işaret eden tıbbi teşhis ve tedavi becerisi dışındaki 

diğer boyutlar arasında özellikle hekimin hasta ve hasta yakınları ile olan ilişki ve iletişiminin ön plana 

çıktığı görülmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular hekim performansının ölçümünde söz konusu 

ölçeğin değerlendirilmesine dayanılarak hekimlerin bakış açısına göre hangi boyutların dikkate 

alınması gerektiği konusuna ışık tutmakla birlikte bundan sonra yapılacak araştırmalarda bu ölçeğin 

geçerlilik ve güvenilirliği ile ilgili analizlerin araştırma kapsamına alınacak olan hekimlerin sayıca 

arttırılması sağlanarak ve farklı paydaş gruplarını da bu araştırmaya dahil ederek genişletilmesi 

önerilmektedir. 
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR (BOH) AÇISINDAN FARKLI ÜLKELERİN MAKİNA 

ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI 

 

Songül ÇINAROĞLU

 

Keziban AVCI
 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne üye olan 193 ülkeyi gelir 

gruplarına göre Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) ile ilgili veriler bakımından sınıflandırmaktır.  

Gereç-Yöntem: Ülkelerin sınıflandırılmasında veri madenciliği yöntemleri içerisinde 

danışmanlı öğrenme yöntemleri arasında bulunan destek vektör makinesi ve random forest 

yöntemleri kullanılmıştır. Analizlerde bir açık kaynak kodlu yazılım olan Orange programı 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Analizler sonucunda random forest yöntemi kullanılarak elde edilen performans 

sonuçlarının destek vektör makinesine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Araştırma sonuçları küresel sağlık yöneticilerine BOH ile mücadele etmek ve etkili 

sağlık politikaları geliştirmek konusunda yararlı bilgiler sunmaktadır. 

 

 Anahtar Kelimeler: bulaşıcı olmayan hastalıklar, sağlık göstergeleri, makina öğrenmesi 
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CLASSIFICATION OF DIFFERENT COUNTRIES IN TERMS OF NONCOMMUNICABLE 

DISEASES (NCDs) USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES 

 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study is to classify 193 countries which are members of World 

Health Organization (WHO) in terms of Non Communicable Diseases. 

Materials-Methods: Support vector machine and random forest methods used for 

classification which are one of supervised data mining methods. An open source programme 

Orange used for analysis. 

Results: At the end of the analysis it was seen that random forest classification performance 

results were much more better than support vector machine classification performance results. 

Conclusion: The results of this study is useful for global health care managers for fighting 

aganist Non Communicable Diseases and producing effective health policies. 

 

Key Words: noncommunicable diseases, health ındicators, machine learning 

 

1. Giriş 

Bireylerin eğitim düzeyinin yükselmesi, ekonomik yapının iyileşmesi, besin ve konut 

ihtiyacının daha kolay karşılanması, temiz suya ulaşılabilirlik, bulaşıcı hastalıklardaki azalma ve 

aşılama oranlarındaki artış gibi olumlu gelişmeler ile birlikte ortalama yaşam süresinin uzaması 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların (BOH) prevalansını ve hastalık yükünü artırmaktadır (World Health 

Organization (WHO), 2008). Bu durum politik aktörlerin büyük ölçüde ilgisini çeken bir konudur. Tüm 

toplum genelinde bakıldığında bulaşıcı olmayan hastalıklar önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Uzun yıllar içerisinde bulaşıcı olan hastalıkların tedavisi konusunda edinilen tecrübeler sonucunda 

BOH ile etkili bir şekilde mücadele edilebileceği kabul edilmiştir (Alleyne ve diğ., 2011:91). 

BOH'a yol açan temel risk faktörleri çevreden kaynaklanan risk faktörleri ve bireysel risk 

faktörleri olarak iki temel grupta incelenebilir.  Buna göre çevresel risk faktörlerinin biyolojik 

çeşitliliğin gittikçe azalması, iklim değişikliği, doğal kaynakların giderek tükenmesi gibi faktörlerden 

oluştuğu görülür iken,  (Bosquet ve diğ., 2011:3)  bireysel risk faktörlerinin sigara kullanımı, tuz 

kullanımı, fazla yağlı gıdalar tüketmek, yetersiz fiziksel aktivite, zararlı alkol tüketimi gibi tüm 

dünyada aynı olan nedenler olduğu belirlenmişdir (Beaglehole ve diğ., 2011:1439). Dünya nüfusunun 

büyük bir bölümünün fiziksel aktivite açısından oldukça yetersiz durumda olduğu düşünüldüğünde bu 

durum büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir.  (Lee ve diğ., 2012:219). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) BOH’ın küresel ölümlerin %63’ünün (2008 yılı için 57 milyon 

ölüm) temel sebebi olduğunu belirtmektedir. BOH hemen hemen tüm ülkelerde temel ölüm nedenleri 

arasında yer almakla birlikte farklı gelir düzeyine sahip ülkelerde prevalans ve mortalite hızları da 

değişmektedir. BOH'ın genel görünümüne bakıldığında bu hastalıkların gelir düzeyi yüksek ülkeler 

için başlıca ölüm nedeni olduğu bilinmektedir. Öte yandan bu hastalıklar düşük gelir grubunda yer alan 

ülkeler açısından da ağır bir yük oluşturabilmektedir (WHO, 2011:5). Orta ve düşük gelir grubunda yer 

alan ülkelerde özellikle genç nüfusta bu hastalıkların görülme sıklığında görülen artış bu hastalıkların 

tedavisi konusunda politika geliştirmeyi gerektirmektedir (WB, 2011:1). 
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BOH ile mücadele konusunda tüm dünya genelinde atılan küresel adımlar incelendiğinde DSÖ 

başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşun bu hastalıklar ile mücadele amaçlı adımlar attıkları 

görülmektedir. 

 

Tablo 1. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar İle Mücadele Amacıyla Atılan Küresel Adımlar 

Mart 2008 

 61. Dünya Sağlık Asamblesinde Dünya Sağlık Örgütü 2008 ile 2013 yıllarını 

kapsayan bir süreliğine tüm dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalıkların 

önlenmesi ve kontrolü için bir öncelik politikası belirlemiştir. Bu öncelik alanları 

içerisinde mücadele stratejisi geliştirilen başlıca hastalıklar arasında; kalp ve damar 

hastalıkları, kanser, solunum yolu hastalıkları ve diyabet yer almaktadır.  

Mayıs 2010 

 Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi toplantısında 21. yüzyılda sürdürülebilir 

gelişme sağlayabilmek için bulaşıcı olmayan hastalıklar ile mücadelenin en temel 

öncelik olduğu kabul edilmiştir. 

Aralık 2010 

 Avrupa Birliği Konseyi bulaşıcı olmayan hastalıklar ile mücadele amacıyla halk 

sağlığı ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla nüfusa dayalı ve hasta odaklı 

yenilikçi politikalar geliştirmiştir. 

2010 

 Amerika Birleşik Devletleri Hastalıklar ile Mücadele ve Önleme Merkezi (US 

Center for Disease Control and Prevention) yaşlı yetişkinlerin bulaşıcı olmayan 

hastalıklardan ve bunların yol açacağı komplikasyonlardan korunmasının yaşamsal 

öneme sahip olduğunu belirtmiştir 

19 Eylül 2011 
 Birleşmiş Milletler bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilgili genel sempozyumu 

düzenlenmiştir. 

Kaynak: Bousquet ve diğ. (2011) 'Systems Medicine and Integrated Care To Combat Chronic 

Noncommunicable Diseases', Genome Medicine, 3:43, 1-12, s.2 

 

2. Yöntem  

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı DSÖ’ye üye  olan 193 ülkeyi DSÖ tarafından 2011 yılında yayınlanan 

BOH ülke profili verilerini kullanarak veri madenciliği yöntemleri ile gelir gruplarına göre 

sınıflandırmaktır.  

2.2. Çalışma Evreni ve Ele Alınan Göstergeler 

Çalışma evrenini 2011 yılı itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olan toplam 193 ülke 

oluşturmaktadır. Veriler Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2011 yılında yayınlanan 'Noncommunicable 

Diseases Country Profiles' isimli yayından alınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü bu yayınında ülkelerin 

BOH'a bağlı mortalite hızı, davranışsal risk faktörleri, metabolik risk faktörleri ve ülkelerin bu 

hastalıklar ile mücadele amacıyla uyguladıkları politikalar gibi göstergeleri sunmuştur. Bu çalışmada 

söz konusu göstergeler, genel göstergeler, BOH'a bağlı mortalite hızı ve BOH ile mücadele amaçlı 

uygulanan politikalar olmak üzere üç farklı grupta ele alınmış ve bu gruplarda yer alan değişkenlere 

ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda (Tablo 2) sunulmuştur. 

Tablo 2. Çalışma Kapsamında Ele Alınan Göstergeler 

Ülke Nüfusu Genel  

Göstergeler Gayrisafi Yurtiçi Harcamalar İçerisinde Sağlık Harcamalarının Payı 

Her 1000 kişide bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı toplam ölüm hızı  

 

 
Tüm bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümler içerisinde 60 yaş altı ölüm 

hızı 
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Her 100.000 kişide yaşa göre ayarlanmış kanser ölüm hızı  

Bulaşıcı  

Olmayan 

Hastalıklara  

Bağlı  

Mortalite  

Hızı İle İlgili 

Göstergeler 

 

Her 100.000 kişide yaşa göre ayarlanmış kronik solunum yolu 

hastalıklarına bağlı ölüm hızı 

Her 100.000 kişide yaşa göre ayarlanmış kardiovasküler hastalıklar ve 

diyabete bağlı ölüm hızı 

Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde BOH ile mücadele amaçlı 

bir birim olup olmadığı  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOH İle 

Mücadele 

Amaçlı 

Uygulanan 

Politikalar 

İle İlgili 

Göstergeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke genelinde BOH tedavisi ve kontrolü için yeterli fon kaynaklarının 

ayırıp ayrılmadığı 

Ülke genelinde BOH'ın önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi için yeterli 

fon kaynaklarının ayrılıp ayrılmadığı  

Ülke genelinde BOH'ın denetimi ve değerlendirilmesinin varlığı 

Ulusal Sağlık Sonuçlarının Raporlanmasında BOH'a bağlı ölüm 

oranlarının sunulup sunulmadığı 

Ulusal Sağlık Sonuçlarının Raporlanmasında BOH'a bağlı morbidite 

oranlarının sunulup sunulmadığı 

Ulusal Sağlık Sonuçlarının Raporlanmasında BOH'a bağlı risk 

faktörlerinin sunulup sunulmadığı 

Ulusal Sağlık Sonuçlarının Raporlanmasında kanser ile ilgili kayıtların 

tutulup tutulmadığı 

Ülke genelinde kardiyovasküler hastalıklar ile mücadele konusunda bir 

program / eylem planı izlenip izlenmeme durumu 

Ülke genelinde kanser ile mücadele konusunda bir program / eylem planı 

izlenip izlenmeme durumu 

Ülke genelinde kronik solunum yolu hastalıkları ile mücadele konusunda 

bir program / eylem planı / bir politika izlenip izlenmeme durumu 

Ülke genelinde diyabet hastalıkları ile mücadele konusunda bir program / 

eylem planı / bir politika izlenip izlenmeme durumu 

Ülke genelinde alkolden kaynaklanan hastalıkları ile mücadele konusunda 

bir program / eylem planı / bir politika izlenip izlenmeme durumu 

Ülke genelinde düzensiz beslenme/aşırı kilodan kaynaklanan hastalıkları 

ile mücadele konusunda bir program / eylem planı / bir politika izlenip 

izlenmeme durumu 

Ülke genelinde fiziksel hareketsizlikten kaynaklanan hastalıkları ile 

mücadele konusunda bir program / eylem planı / bir politika izlenip 

izlenmeme durumu 

Ülke genelinde sigara içmeden kaynaklanan hastalıkları ile mücadele 

konusunda bir program / eylem planı / bir politika izlenip izlenmeme 

durumu 

Sigara ile mücadelede DSÖ tarafından geliştirilen MPOWER mücadele 

adımlarının yerine getirilip getirilmeme durumu 

Gelir Grubu Hedef 
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Değişken 

Kaynak: WHO (World Health Organization), 'Noncommunicable Diseases Country Profiles 2011'. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502283_eng.pdf. 

 

2.2. Verilerin Analizi 

193 ülkeye ait Tablo 2'de gösterilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra hedef 

değişken olarak gelir grubu belirlenmiş ve ülkeler gelir grubu açısından düşük ve yüksek olarak iki 

farklı gruba atanmıştır. Veriler Orange veri madenciliği istatistik programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Orange ücretsiz şekilde ulaşılabilen açık kaynak kodlu yazılımlardan birisidir.  

Ülkelerin BOH açısından gelir grubuna göre sınıflandırılmasında veri madenciliği yöntemleri 

arasında bulunan Destek Vektör Makinası ve Random Forest yöntemleri kullanılmış ve her iki 

yöntemin performans sonuçlarının karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Her iki yöntemin uygulanmasında 

da 5 katlı çapraz geçerlilik yöntemi kullanılmıştır.  

Çapraz geçerlilik yöntemi danışmanlı öğrenme analizlerinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 

Genel olarak ’10 parça çapraz geçerlilik’ yöntemi tercih edilmektedir. Bu yöntemde veri kümesi 

rastgele 10 eşit parçaya ayrılır. İlk aşamada birinci parça test veri seti olarak bırakılır, geriye kalan 

dokuz parça eğitim seti olarak kullanılır. İkinci aşamada ise ikinci parça test veri seti olarak kullanılır, 

geriye kalan dokuz parça ile model bulunmaya çalışılır. Bu süreç 10 parça ayrı ayrı test seti olarak 

kullanılıncaya kadar devam eder. Çapraz geçerlilik sonunda her parçadan elde edilen doğru sınıflama 

yada ROC eğrisi altında kalan alan gibi performans değerlerinin ortalaması alınır. Bu sonuç ilgili 

yöntemin genel performansını ifade eder (Coşgun ve Karaağaoğlu, 2011:184). 

Random Forest (RF) binlerce karar ağacından meydana gelen bir yapıdır. Random forest 

yönteminde CART (CR&T) algoritması ile ağaçlar oluşturulur ve ağaçlar budanmaz. CART 

algoritması veri setinin hangi değişkenden başlayarak dallara ayrılacağına ‘bilgi kazancını’ kullanarak 

karar veren bir algoritmadır (Akman ve diğ., 2011:37). Random forest yönteminde her bir ağaç için 

bootstrap yöntemi ile veri setinden örneklem seçilir ve seçilen verilerin 2/3’ü ağaç oluşturmak için 

kullanarak ve bir sınıflama yapılır. Bu sınıflama bir‘oy’ (vote) alır. Random forest algoritması ‘forest’ 

içindeki tüm ağaçlardan en çok oy alanı seçer ve onun sınıflamasını kullanır. Düşük hata oranına sahip 

ağaç daha iyi sınıflayıcıdır. Random forest yönteminde hata oranı iki şeye bağlıdır. Bunlardan birisi;  

iki ağaç arasındaki korelasyondur, korelasyon arttıkça hata oranı artar. İkincisi; her ağacın kendi hata 

oranıdır. Random forest yönteminin avantajları arasında; bu yöntem ile istediğinildiği kadar ağaç 

türetilebilmesi bulunur ve hızlı bir algoritmadır. Elde edilen random forest diğer veri setlerinde 

kullanılmak üzere saklanabilir. Ayrıca bu yöntem danışmansız (unsupervised) kümeleme yöntemlerinin 

uygulanmasında da  kullanılabilmektedir (Coşgun ve Karaağaoğlu, 2011:185).  

Random forest yöntemi kategorik, sürekli veya her ikisinin de bulunduğu tüm veri setlerinde 

uygulanabilmektedir.  Orijinal veri setini eğitim ve test veri seti olarak ayırt etmeden de model test 

edilebilmektedir (Akman, 2011:39). 

Random forest yönteminin kısıtlılıkları incelendiğinde; bu yöntemde tek bir karar ağacında 

olduğu gibi ortaya çıkan sonuç ağaç yapısıyla görsel olarak görülemez. Model karmaşık olduğu için 

birçok karar ağacının değerlendirme sonucu, işlem adımları görülemeyecek (black box) şeklinde 

verilir. Lojistik regresyon ve yapay sinir ağları yöntemlerindeki gibi oluşan sonuç için bir güven aralığı 

verilememektedir. Random forest yöntemi için geliştirilen programlar oluşan her ağacı sistem 

belleğinde tuttuğu için çok fazla bellek kullanılmakta ve bu nedenle düşük bellekli bilgisayarlarda 

kullanılması zorlaşmaktadır (Akman ve diğ., 2011.39). 

Destek vektör makinası (Support Vector Machine-SVM) yöntemi ise doğrusal olarak 

sınıflanabilen verileri birbirinden ayırt etmek için olası pek çok doğrusal fonksiyon içerisinden marjini 

en büyük olanı belirler. Herhangi bir şekilde doğrusal olarak sınıflanamayan verileri daha yüksek 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502283_eng.pdf
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boyutlu uzaya aktarır ve marjini en büyük olan hiper düzlemleri bulur. Veriler bu ayırt edici hiper 

düzleme göre sınıflara atanır. Buna ek olarak veri setine yeni giren verilerin hangi sınıfta olduğu da 

kestirilebilir. Verileri çok boyutlu uzayda kategorilere ayırmak için farklı çekirdek fonksiyonlar 

kullanılabilir. En sık kullanılan çekirdek fonksiyonlar; doğrusal, çok terimli, radyal temel fonksiyonu 

(RTF) ve sigmoiddir (Coşgun ve Karaağaoğlu, 2011:185). 

Random forest ve destek vektör makinası yöntemlerinin karşılaştırılması söz konusu olduğunda 

bu yöntemler arasında genellikle sınıflama doğruluğu bakımından karşılaştırma yapılmaktadır. Yapılan 

karşılaştırmalarda çoğu zaman destek vektör makinasının random forest yöntemine göre daha iyi bir 

performans sergilediği görülmektedir (Touw ve diğ., 2012:2).  

3. Bulgular 

3.1. Tanımlayıcı Veriler 

Gelir gruplarının sınıflandırılması ile ilgili elde edilen tanımlayıcı sonuçlar genel olarak 

incelendiğinde düşük gelir grubunda 97 (%50.3), yüksek gelir grubunda 96 (%49.7) ülkenin bulunduğu 

görülmektedir. Bu bilgilere göre hedef değişken olarak belirlenen gelir grubu değişkeni bakımından 

dengeli bir dağılımın olduğu söylenebilir (bknz. Tablo 3). 

Tablo 3. Ülkelerin Farklı Gelir Gruplarına Göre Dağılımı 

Gelir Grubu Sayı Yüzde 

0 (Düşük Gelir Grubu) 97 %50.3 

1 (Yüksek Gelir Grubu) 96 %49.7 

3.2. Destek Vektör Makinesi (SVM-C) ve Random Forest Yöntemleri Kullanılarak Ülkelerin Gelir 

Gruplarına Göre Sınıflandırılması 

Tablo 4'de destek vektör makinesi ve random forest yöntemleri kullanılarak elde edilen 

performans sonuçlarına yer verilmiştir. Bu tabloda hedef değişken olarak düşük gelir grubu 

belirlendiğinde farklı sınıflama yöntemlerinin performans sonuçları görülmektedir. Destek vektör 

makinesi sınıflandırma yönteminde dört farklı çekirdek fonksiyon (doğrusal, çok terimli, radyal temel 

fonksiyonu (RBF) sigmoid) kullanıldığında elde edilen performans sonuçları ile 50, 100 ve 150 ağaç 

türetilerek oluşturulan random forest performans sonuçları karşılaştırıldığında 50 ağaç türetilerek 

oluşturulan Random Forest sonuçlarının sınıflama doğruluğu (0.8337), duyarlılık (0.8247) ve seçicilik 

(0.8438) bakımından en yüksek performansı sergilediği tespit edilmiştir. 

Tablo 4.   Hedef Değişken Olarak Düşük Gelir Grubu Belirlendiğinde Destek Vektör Makinesi 

(SVM-C) ve Random Forest Performans Sonuçlarının Karşılaştırılması 

  

Yöntem 

Sınıflama 

Doğruluğu 

(CA) 

Duyarlılık 

(Sens.) 

Seçicilik 

(Spec.) 

AUC 

 

SVM 

(C) 

SVM (C)_Linear 0.8081 0.7938 0.8229 0.8688 

SVM(C)_Polynomial 0.7250 0.6598 0.7917 0.8246 

SVM (C)_RBF 0.8188 0.8247 0.8125 0.8584 

SVM (C)_Sigmoid 0.7980 0.7835 0.8125 0.8671 

RF 

Random_Forest_50 0.8337 0.8247 0.8438 0.9133 

Random_Forest_150 0.8182 0.8144 0.8229 0.9171 

Random_Forest_200 0.8287 0.8247 0.8333 0.9154 

Şekil 1'de her iki yöntem kullanılarak elde edilen ROC Eğrisi altında kalan alanlar 

gösterilmektedir. ROC Eğrisi altında kalan alan (AUC: Area Under ROC Curve) veri madenciliğine 

özel kullanılan alternatif performans karşılaştırma kriterlerinden birisidir. ROC eğrisi yanlış pozitif 

orana (duyarlılık) karşı doğru pozitif oranların (1-seçicilik) noktalanarak çizilmesiyle elde edilir. Bu 
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eğrinin altında kalan alanın hesaplanması ile AUC elde edilir. AUC veri madenciliği literatüründe çok 

sık kullanılan sıralamaya dayalı (ranking) bir performans kriteridir. AUC, veri madenciliği sınıflayıcı 

modeli hasta ve sağlıklı kişilerden rastgele seçilmiş iki kişiyi doğru tanımlayabilme olasılığı olarak 

ifade edilebilir. 0 ile 1 arasında değerler alabilir; 0.5 değeri rastgele bir tahmin olduğunu, 1’e yakın 

değerler modelin tahmin gücünün yüksek olduğunu gösterir. AUC değeri diğer kriterlerden farklı 

olarak göreli sınıf dağılımından etkilenmez (Coşgun ve Karaağaoğlu, 2011:187). 

Şekil 1.    Hedef Değişken Olarak Düşük Gelir Grubu Belirlendiğinde Destek Vektör Makinesi 

(SVM-C) ve Random Forest Yöntemleri Kullanıldığında ROC Eğrisi Altında Kalan 

Alanlar 

 

Hedef değişken olarak düşük gelir grubu belirlendiğinde ROC eğrisi altında kalan alan 

bakımından analiz sonuçları incelendiğinde dört  (bknz. Şekil 1) farklı fonksiyona göre oluşturulan 

destek vektör makinası sonuçları ile 50, 100 ve 150 ağaç türetilerek elde edilen random forest 

performans sonuçları karşılaştırıldığında 150 ağaçlık random forest sonuçlarının AUC değerlerinin en 

yüksek olduğu ve en yüksek performans sergilediği görülmektedir.  

Tablo 5'de hedef değişken olarak yüksek gelir grubu belirlendiğinde farklı sınıflama 

yöntemlerine göre elde edilen performans sonuçlarının karşılaştırmasına yer verilmiştir. Bu sonuçlara 

göre destek vektör makinesi sınıflama yönteminde dört farklı çekirdek fonksiyon (doğrusal, çok 

terimli, radyal temel fonksiyonu (RBF) ve sigmoid) kullanıldığında elde edilen performans sonuçları 

ile 50, 100 ve 150 ağaç türetilerek oluşturulan random forest performans sonuçları karşılaştırıldığında 

50 ağaç türetilerek elde edilen Random Forest sonuçlarının sınıflama doğruluğu (0.8337), duyarlılık 

(0.8438), seçicilik (0.8247) bakımından en yüksek performans sergilediği görülmüştür. 

 Tablo 5. Hedef Değişken Olarak Yüksek Gelir Grubu Belirlendiğinde Destek   Vektör Makinesi 

(SVM-C) ve Random Forest Performans Sonuçlarının Karşılaştırılması 

 Yöntem Sınıflama 

Doğruluğu 

(CA) 

Duyarlılık 

(Sens.) 

Seçicilik 

(Spec.) 

AUC 

 

SVM 

(C) 

SVM (C)_Linear 0.8081 0.8229 0.7938 0.8688 

SVM(C)_Polynomial 0.7250 0.7917 0.6598 0.8246 

SVM (C)_RBF 0.8188 0.8125 0.8247 0.8584 

SVM (C)_Sigmoid 0.7980 0.8125 0.7835 0.8671 

RF 

Random_Forest_50 0.8337 0.8438 0.8247 0.9133 

Random_Forest_150 0.8182 0.8229 0.8144 0.9171 

Random_Forest_200 0.8287 0.8333 0.8247 0.9154 
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Hedef değişken olarak yüksek gelir grubu belirlendiğinde ROC eğrisi altında kalan alan 

bakımından analiz sonuçları Şekil 2'de görüldüğü gibidir. Buna göre dört farklı fonksiyon açısından 

oluşturulan destek vektör makinesi sonuçları ile 50, 150 ve 200 ağaçlık random forest performans 

sonuçları karşılaştırıldığında 150 ağaç türetilerek elde edilen random forest sonuçlarının AUC 

değerlerinin en yüksek olduğu ve en yüksek performans sergilediği görülmektedir.  

Şekil 2.   Hedef Değişken Olarak Yüksek Gelir Grubu Belirlendiğinde Destek Vektör Makinesi 

(SVM-C) ve Random Forest Yöntemleri Kullanıldığında ROC Eğrisi Altında Kalan 

Alanlar 

 

 

4. Sonuç  

BOH  ile mücadele tüm dünya genelinde pek çok ülkede sağlık ile ilgili kaynakların büyük 

kısmının harcanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle BOH için 21. yüzyılın pandemisidir denilebilir 

(Albert, 2001:907). 

Çalışma sonuçları ülkelerin BOH ile ilgili verilerinin gelir gruplarına göre sınıflandırılmasında 

random forest yönteminin destek vektör makinasına göre genel olarak daha yüksek performans 

sergilediğini göstermiştir. Oluşturulan model sayesinde modele yeni giren herhangi bir ülkenin BOH 

ile ilgili verileri dahil edildiğinde bu ülkenin hangi gelir grubuna girdiğini tahmin etmemiz mümkün 

olabilmektedir.  

Bu sonuçlardan yola çıkılarak bundan sonra yapılacak araştırmalarda modelin sınıflama 

performansını artırmak için kullanılan k-kat (k-fold) çapraz geçerlilik sayısının arttırılması tavsiye 

edilmektedir. Ayrıca random forest yönteminde türetilecek ağaç sayısı artırılarak modelin performansı 

arttırılabilecektir. Farklı makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak performans sonuçları 

karşılaştırılabilecektir. Farklı ülkelerin BOH ile ilgili verileri farklı sağlık göstergeleri de dikkate 

alınarak incelebilecek ve farklı hedef değişkenler belirlenerek farklı sınıflamalar yapılabilecektir.  
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HASTANELERDE İKİ BOYUTLU BARKOD TEKNOLOJİLERİNE GEÇİŞ: 

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Sami ACAR
*
 

Hülya GÜRSOY
**

 

Nimet Özgül ÜNSAL
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, hastanelerde kullanılan barkod teknolojilerinin gelişimini ve özellikle 

günümüz barkod teknolojisi olan iki boyutlu (2D) barkod (karekod) uygulamalarını incelemek, Ankara 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği ile iki boyutlu barkod teknolojisinin uygulanması ve 

gelişmeler hakkında güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, teorik bilgiler alanyazın 

taraması sonucunda elde edilen yazılı kaynaklardan, uygulama bilgileri ise ilgili hastane yönetici ve 

çalışanları ile yapılan yüz yüze görüşme ile diğer bir ifadeyle mülakat yöntemi ile elde edilmiştir. 

Araştırma bu özelliği ile betimsel (tasviri) bir araştırma olup mevcut durum hakkında bilgi vermeyi ve 

uygulamalar hakkındaki muhtemel gelişmeleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda, 

hastanelerde tek boyutlu barkod teknolojilerinin yerini iki boyutlu barkod teknolojilerinin almaya 

başladığı, özellikle örnek uygulamanın incelendiği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

sadece eczanedeki ilaçlar değil, aynı zamanda ilaçların hastalar tarafından (hasta bazlı) kullanımı 

boyutunda da iki boyutlu barkod teknolojilerinin uygulanmaya başlanacağı ve bunun dünyada 

ABD’den sonra Türkiye’de uygulamaya geçecek yeni bir teknoloji olduğu görülmüştür. Araştırmada 

aynı zamanda, iki boyutlu barkod teknolojilerinin gelecekte kamudaki veya özeldeki tüm hastanelerde 

yaygın bir şekilde uygulanacağı, tek boyutlu barkod teknolojilerinin eksikliklerinin iki boyutlu barkod 

teknolojilerinde giderilerek uygulama alanının genişleyeceği ve daha etkin bir şekilde kullanılacağı 

yargısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Barkod teknolojileri, iki boyutlu barkod, karekod, qrcode. 
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TRANSITION TO A TWO-DIMENSIONAL BARCODE TECHNOLOGIES IN HOSPITALS: A 

SAMPLE APPLICATION OF ANKARA NUMUNE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL  

 

ABSTRACT 

The aim of this research, examine to the development of barcode technology which is used in 

hospitals and specially the application of two-dimensional barcode technologies which are used in 

today, and give updated information on study of two-dimensional barcode technologies and 

developments with the sample of Ankara Numune Education and Research Hospital. In this research, 

theoretical knowledge which is contain written sources obtained from literature review, and the 

application knowledge is obtained from managers and employees of hospital by face-to-face interview. 

This research is a descriptive study with this feature, and aims to provide information on the current 

situation and explore the possible developments of applications. As a result, this research show that 

one-dimensional barcode Technologies are replaced and began to take a two-dimensional barcode 

technology in hospitals. Specially, not only drugs pharmacy in Ankara Numune Education and 

Research Hospital, at the same time the use of drugs by patients (patient-based) will begin to be 

implemented with two-dimensional barcode technologies which has been implemented particularly 

USA after developed countries and Turkey.  Also, this research was suggested that two-dimensional 

barcode technologies are widely applied all hospitals in the public or private sector in the future, and 

the lack of a one-dimensional barcode technologies eliminating with the use of this technologies, and 

that will expand the application area and more efficient use. 

Key Words: Barcode technologies, two-dimensional barcode technology, qrcode. 

 

1. Giriş 

İçinde bulunduğumuz dönemde bireyler, kuruluşlar ve ülkeler bilgi teknolojilerini hızlı bir 

şekilde benimsemekte ve artan bir şekilde kullanmaya devam etmektedirler. Bu teknolojiler hayatımızı 

büyük ölçüde kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Bu gelişen teknolojiden barkod alanında da büyük 

oranda faydalanılmıştır.  12 basamaklı karmaşık bir kod olan tek boyutlu barkod ilk olarak Woodland 

tarafından 1973’te geliştirilmiştir. 1987 yılında gelişimini devam ettirerek iki boyutlu barkodlar 

uygulamaya konmuştur. Son olarak da Japon Denso-Wave şirketi tarafından geliştirilerek 1994 yılında 

Karekod (QR Code) kullanılmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde ilaç harcamalarının takibi, barkodun en ilkel biçimde kullanılmasıyla başlamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2010 yılı Ocak ayından itibaren, ilaç kutularının bilinmeyen 

adreslerde yeniden basılması, daha önce geri ödeme kurumlarına fatura edilmiş olan ilaçların mükerrer 

olarak fatura edilmesi gibi yolsuzlukları önlemek amacıyla ülke genelinde kısa adı İTS olan İlaç Takip 

Sistemini kurup işletmeye başlamıştır. Karekod, İTS’nin temelini oluşturarak Türkiye’de ilk defa 

uygulama alanı bulmuştur. Dünyada da ilk defa Türkiye tarafından uygulamaya geçirilen İTS ile büyük 

bir başarıya imza atılmıştır. 

Ramsden (2008)’in akademisyenler için “bir başlangıç klavuzu” adlı çalışmasında, JISC 

tarafından yaptırılan eğitim ve öğretiminde QR kodlarının kullanımını ele alınmıştır. Çalışma, bir 

durum belirleme çalışması niteliğinde bir dizi rapordan oluşmaktadır. Bir başka çalışmasında Ramsden 

(2009), “QR kodları mobil kullanıcılara bir değer katar mı ya da bir moda mı?” sorusunun yanıtını 

araştırmış, JISC tarafından yaptırılan eğitim ve öğretiminde QR kodlarının potansiyel kullanımına 

ilişkin bu çalışma alanda önemli ses getirmiştir. 

Karekod ile ilgili bir başka çalışmada Rivers (2009), “Bir Japon EFL ortamında hızlı tepki 

(QR) kodu kullanılması” adlı eserinde mobil telefon ve karekodun nasıl birleştiğini tam anlamıyla 
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olmasa da her yerde bilgisayar ortamında bilgiye ulaşmada verimli bir yol olduğunu belirtmektedir.  

Diğer bir araştırmacı Law (2010), “Eğitimde karekod” adlı çalışmasında, karekodun kullanıcı 

özellikleri, karekod oluşturma ve okuma süreçleri, karekod kullanıcılarının ticari uygulamaları ve bu 

konudaki önerilerini incelemiştir. 

Acartürk(2012)’ün “Barkod Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı: Bilişsel Bilimler 

Çerçevesinde Bir Değerlendirme” adlı bildirisinin temel amacı iki boyutlu (2D) barkod (karekod) 

teknolojilerinin eğitimdeki potansiyel kullanım alanları konusunda farkındalık yaratmak olmuştur. 2D 

barkod teknolojileri eğitim alanında basılı eğitim materyalindeki (örn. kitaplardaki) bilgi ile web 

üzerindeki eğitim materyali (örn. kitapta anlatılan öğrenme materyaline ait hareketli görüntüler) 

arasındaki geçişi kolaylaştırma potansiyeline sahip bir teknolojidir. Bu potansiyel bilişsel bilimler 

çerçevesinde kuramsal olarak değerlendirilmiş ve mevcut deneysel araştırma örnekleri sunulmuştur. 

Bu çalışmada ise günümüz barkod teknolojisi olan iki boyutlu (2D) barkod (karekod) 

teknolojileri ele alınmış, barkod teknolojilerinin meydana getirdiği hız ve verimliliği en üst düzeyde 

kullanan Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesinde uygulanacak olan hasta bazlı ilaçlarda 

karekod uygulaması çalışmamıza örnek teşkil etmiştir. Bu uygulama, hastane bilgi yönetim 

sistemlerine bir örnek teşkil etmesinin yanında alanda teknolojiyi yakalayan ve bir adım öne geçen bir 

karekod uygulaması olarak değerlendirilmektedir. 

2. İki Boyutlu Barkod Teknolojileri 

Gelişen teknoloji ile birlikte çevremizde barkodlarla her yerde karşılaşmaktayız. Barkod; 

değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak, hatasız bir şekilde 

başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Çizgi kodu olarak da adlandırılan Barkod ile 

birlikte, verilerin özel optik okuyucular ile hızlı ve hatasız okunmasını sağlamakla birlikte veri 

güncelleme (örneğin fiyat güncelleme gibi) ve işçilik maliyetini düşürerek zamandan tasarruf etme gibi 

faydalar elde edilmektedir. Barkod simgelerinin kolay ve hızlı üretilebilmesi, hata yapma oranın az 

oluşu ve maliyet bakımından düşük oluşu tercih edilmelerinde etken olmuştur. 

  Barkodlar, tek boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere iki farklı şekilde 

uygulanmaktadır. Tek boyutlu barkod kodlaması sadece rakamları kullanırken, iki boyutlu barkod 

tiplerinde ASCII karakter setine büyük harf ve daha fazlasını eklenerek daha kullanışlı hale getirilerek 

daha fazla veri saklanması sağlanmıştır. Tek boyutlu barkodların ihtiyaç duyduğu alana daha fazla bilgi 

sığdırma gereksinimi, çizgiler yerine kare hücreleri içeren matris kodların geliştirilmesine böylelikle iki 

boyutlu barkod uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca, tek boyutlu barkod 0 ve 1’lerden oluşan ikili bir 

içermektedir. Basılan çizgilerin okutulmasında kullanılan tarayıcılarda en çok tercih edilen teknolojiler 

lazer ve kamera teknolojileridir. Tek boyutlu barkodlarda genellikle veritabanında bir kaydın anahtar 

değeri ya da bir ürünün uluslararası ürün anahtarı (Universal Product Key - UPC) değeri tutulur. 

İki boyutlu barkodlar, 1987 yılında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Ülkemizde barkod 

numaraları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Mal Numaralandırma Merkezi’nden elde 

edilmektedir.  İki boyutlu barkod teknolojisi ile beraber verileri iki boyutlu olarak saklayarak daha 

fazla veri depolama imkânı sağlanmıştır. Dünyada yaygın olarak kullanılan iki boyutlu barkodlar Tablo 

1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Dünyada Yaygın Olarak Kullanılan İki Boyutlu Barkodlar 

Barkod 

Tipi 

Açıklama  

PDF417 Symbol Technologies tarafından geliştirilmiştir. Halka açık. En 

genel iki boyutlu barkottur. (1991) 
 Maxi Code Amerikan Posta Servisi tarafından kullanılmıştır. Şimdi halka 

açık. (1992) 
 

QRCode Japon cep telefonlarının standart kodu olan TOYOTA'nın bir 

şirketi ayrıca ORCode’nin hala patentinin sahibi olan Denso Wave 

tarafından araba parçalarının yönetimi için geliştirildi. Japon Kanji 

ve Kanan karakterlerini, müzik, resim, URL ve e-posta 

kodlayabilir. (1994) 

 

Aztec Code Welch Allyn (şimdi Hand Held Products)'deki Andrew Longacre 

tarafından tasarlanmıştır. Halka açık. (1997)  
Datamatriks RVSI Acuity CiMatrix tarafından geliştirilmiştir. Şimdi halka 

açık. (2006)  
 

Dünyada kullanılan iki boyutlu barkodlara özellikle karekod uygulamasına günümüzde başta 

sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim, taşımacılık ve parekende sektöründe olmak üzere birçok alanda 

rastlanılmaktadır.   

Acarturk(2012)’e göre ‘karekod’ teriminin, ülkemizde ilk defa eczacılık alanındaki 

kullanımıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir kılavuzda ‘datamatrix’ teriminin 

Türkçe karşılığı olarak önerilmesiyle kullanıldığı belirtilmiştir.
9
 Ramsden(2008a)’e göre Karekod, 

İngilizce “Quick Response” (Hızlı Cevaplama) kelimelerin baş harfleriyle isimlendirilen ve çeşitli 

mobil araçların kamerasıyla taratılarak deşifre edilebilen ve uluslararası ISO/IEC 18004:2006 

standardına uygun olan iki boyutlu bir barkod
10

 olarak değerlendirilmektedir. 

Karekod, Japon Denso-Wave şirketi tarafından geliştirilerek 1994 yılında kullanılmaya 

başlanmıştır.
11

 Karekodun görevi, endüstriyel ürünlerin kimliklendirilerek takibini sağlamak olmasına 

karşın bugün birden fazla amaç için kullanılabilmektedir. Law(2010)’a göre, farklı dillerde yazılmış 

uzun bir metin parçası, bir URL bağlantısı, otomatikleştirilmiş bir SMS, bir kartvizit bilgisi veya 

herhangi bir bilgi, karekod içerisinde kolaylıkla şifrelenerek saklanabilmektedir.
12

 Rivers(2009)’a göre, 

karekod içine saklanan bu bilgiler, cep telefonu kamerası ve karekod okutma uygulamaları kullanılarak 

direkt olarak cep telefonuna transfer edilebilmektedir.
13

 Bu uygulama, çok uzun ve akılda tutulması zor 

olan URL bilgilerinin mobil araçlara aktarımında oldukça kolaylık sağlamaktadır. 

Law(2010), iki boyutlu barkodların özelliklerini şu şekilde sıralandırmıştır:
14

 

 Patent hakları Denso Wave tarafından açık kaynak kullanımına sunulmuş olup herkes tarafından 

ulaşılabilen belirli standartlara sahiptir. 

 7089 metin karakteri, 4296 sayı karakterine kadar veri depolanabilmektedir. 

 Veriler çeşitli dillerde depolanabilir. 

 Verinin çözümlenmesi çok kolay ve hızlıdır. 

 Veriler, özel okutma cihazlarının yanı sıra uygun özellikleri taşıyan mobil araçlarla da 

okutulabilir. 

                                                           
9
 (Acarturk, 2012:2) 

10
 (Ramsden, 2008a:6) 

11
 (Denso, 2013) 

12
 (Law, 2010:85) 

13
 (Rivers, 2009:17) 

14
 (Law, 2010:85) 
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 Veriler hem yatay hem dikey olarak depolanabilir. 

 3 köşesinde yer alan pozisyon tanımlayıcıları (finder pattern) sayesinde her yönden (360 derece) 

okutulabilir. 

 Eğilmiş veya yüzeyi tahrip olmuş karekodlar, hizalama deseni (alignment pattern) ve ayarlama 

deseni (timing pattern) ile sorunsuzca okutulabilir. 

 Kir ve hasarlara karşı 30% hata düzeltme kapasitesine sahiptir. 

 İstenilen ölçülerde büyütülüp küçültülerek basılı ortamda çıktı alınabilir. 

İki boyutlu barkod (karekod) bileşenleri aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Karekod bileşenleri 

Kaynak : Law, C.-Y. (2010). QR Codes in Education. Journal of Educational Technology Development 

andExchange, 3(1), 86. 

 

Karekod oluşturma sürecine ilişkin işlem adımları ise şu şekilde gruplandırılmaktadır:
15

 

 Karekod oluşturma web sitesinin seçimi: Bir metin parçası, SMS veya URL’nin karekod içine 

kodlanarak depolanabilmesi amacıyla karekoda özel olan standartlar kullanılmaktadır. Kodlama 

işlemi internetteki ücretsiz karekod oluşturma yazılımlarından birisiyle gerçekleştirilebilir. 

Kaywa, i- Nigma. 

 Karekodun kodlanması: Depolanması istenilen bilgi web sitesi tarafından karekod formatına 

dönüştürülür. Birçok web sitesi oluşturulacak karekodun boyutlarını belirleyebilmeyi 

sağlamaktadır. 

 Karekodun saklanması: Web sitesi tarafından oluşturulan karekod çıktısı, resim olarak 

kaydedilerek basılı materyale üzerine yerleştirilir. 

 Karekod okuyucu uygulamanın kurulumu: Karekodu okutabilmek için cep telefonuna işletim 

sistemiyle (Android, Windows Mobile, iPhone OS vb.) uyumlu çalışabilen karekod okuyucu 

uygulamanın kurulması gerekmektedir. 

 Karekodun okutulması: Karekod okutma uygulaması açıldığında, cep telefonu kamerası 

aktifleştirilir. Böylece kullanıcı cep telefonu ile karekod üzerine gelerek resmini çeker ve anında 

karekod içindeki bilgi deşifre edilerek ekrana yansıtılır. 

Depolanmak istenen veri, çevrimiçi ücretsiz olarak sunulan bir karekod dönüştürücü 

kullanılarak karekoda dönüştürülebilir. Karekod içerisindeki bilgi ise çevrimiçi ücretsiz sunulan 

karekod tarama programlarından birisinin kurulu olduğu, bir cihaz kullanılarak deşifre edilebilir. 

Deşifre işlemi için yapılacak tek şey, karekod tarama programı açıldıktan sonra cihazı karekodu 

hizalayacak şekilde üzerinde tutmaktır. Böylece program karekodu tarayarak içerisindeki bilgiyi ilgili 

cihaza aktarır.
16

  

 

                                                           
15

 (Law, 2010: 92) 
16

 (Educause, 2009) 



 

269 
 

3. Hastanelerde İki Boyutlu Barkod Teknolojilerine Geçiş   

Dünya Sağlık Örgütü, “insanoğlu varoluşundan beri yalnızca hastalık veya sakatlığın yokluğu 

değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali yani sağlıklı olmak için çaba harcamışsa da 

türlü sebeplerle hasta olmaktan kurtulamamıştır”
17

 diyerek insanlar için sağlıklı yaşamın ve ilaçların 

önemini belirtmektedir. Sameh(2011)’e göre, ilacın tedavi için zorunlu bir etken olması, sahtecilik 

oranını artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre ilaçta sahtecilik, gelişmiş ülkelerde 

en az %1 den başlayarak, gelişen ülkelerde %30’a varan oranlara ulaşmaktadır.
18

 

Ülkemizde uzun yıllar boyunca, özellikle sağlık güvencesi olan hastaların ilaç harcamalarının 

takibi, barkodun en ilkel biçimde kullanılmasıyla sağlanmıştır. İlacın kutusu üzerinde yer alan barkod 

makas yardımıyla kesilerek sosyal güvenlik kurumunun hastalara hangi ilaçları verdiğini teyit etmesini 

sağlamak amacıyla reçetenin arkasına yapıştırılarak kuruma gönderilmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2: İlaç Takibi İçin Barkod Kullanımı 

Kaynak: Taşkın, A.Ç. (2012). Orta Ölçekli Belediyelerde Kullanılabilecek Karekod Barkod 

Destekli Doküman Yönetim Sistemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Anabilim Dalı, Edirne. 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzeri bir grup reçetenin sosyal güvenlik kurumuna kontrol 

için gönderilmeden önce birçok işlemden geçmektedir. Her bir reçetenin üzerine, hastaya sağlık 

güvencesi kapsamında verilmiş olan ilaçların barkodlarının yapıştırıldığı görülmektedir. 2000’li yılların 

başında ise çevirmeli modem bağlantısı kullanılarak hastaya sağlık güvencesi tarafından verilecek olan 

ilaçların kontrolü, barkod kullanılarak çevrimiçi olarak yapılmaya başlanmış ve sosyal güvenlik 

kurumlarının ciddi oranlarda zarar etmelerinin önüne geçilmiştir. İlaçların bilinçsiz olarak tüketilmesi, 

hastaların doktorun yazmış olduğu dozun üstünde ilaçları tüketerek öngörülen süreden erken tarihte 

bitmesine sebep olması ve tekrardan aynı ilacı sosyal güvenlik kurumunun bütçesini kullanarak satın 

alması kurumu zarara uğratmıştır. Barkodun kullanımı ile o an için henüz bitmediği öngörülmüş olan 

ilaçların, eczaneden hastaya verilmesinin önüne geçilmiş ve zaman içerisinde hastalarda ilaçları 

doktorların tavsiye ettiği dozda kullanım bilinci oluşmuştur. 

Günümüzde ise, hem hastanelerde, hem de eczanelerde barkod aktif olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle eczanelerde barkod kullanımı modernleşmiş ve iki boyutlu barkod kullanımına geçilmiş, 

bununla birlikte ilaçların daha başarılı bir şekilde takibi mümkün kılınmıştır. Hastanelerde iki boyutlu 

barkod kullanımı, ilacın hastane eczanesi ile servisler arasında dolaşımı sırasında bilgi girişlerinin hızlı 

ve hatasız bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Hastanelerde iki boyutlu barkod uygulaması ilaç takibi 

ile başlamış ve bunun için ülke genelinde tüm hastane ve eczanelerde İTS’ne geçilmiştir. Böylelikle 

ilaçların takibi konusunda çok önemli bir başarıya imza atılmıştır.  

                                                           
17

 (Kesgin ve Topuzoğlu, 2006:47) 
18

 (Sameh, 2011:109) 
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3.1. İlaç Takip Sistemi (İTS) Uygulaması 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2010 yılı Ocak ayından itibaren, ilaç kutularının 

bilinmeyen adreslerde yeniden basılması, daha önce geri ödeme kurumlarına fatura edilmiş olan 

ilaçların mükerrer olarak fatura edilmesi gibi yolsuzlukları önlemek amacıyla ülke genelinde İTS’ni 

kurup işletmeye başlamıştır. İTS, Türkiye'de ilaçların her biriminin, tek tek, izlenmesi için yapılan bir 

teknolojik altyapıyı tanımlar. İTS, literatürde takip ve izleme (Track & Trace) olarak tanımlanan 

yapının, ilaçlara uygulanmış halidir. İTS, ilaçların tamamının bir sistem ile izlenmesini mümkün 

kılmaktadır. İlaçların tekilleştirilmesini (serialization) sağlayan karekod ile ilaçların nerede olduğunun 

takibi sağlanırken; ilaçların geçtiği her noktadan yapılacak bildirimler ile de izlenmesi ve kütüğünün 

çıkarılması da sağlanmaktadır.
19

 Dünyada ilk İTS benzeri sistemler, ABD ve AB ülkelerinde 

uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak ülke genelinde uygulama konusunda başarı sağlanamamıştır.
20

 

Örneğin; 2008 yılında Amerika’da Catalentand Secure Symbology, RFID ve 2D barkod kullanarak 

takip, izleme ve tekilleştirme sistemini uygulamaya başlamıştır. (Catalent and Secure Symbology 

Pilot). 

İTS uygulamasında takip ve izleme, birçok alanda her bir ürünün geçmiş ve güncel konumu 

gibi bilgilerin kayıt altında tutulmasıdır.
21

 Burada ürün izleme, gerçek zamanlı bir veri tabanında bütün 

ürünlerin raporlarının tutulmasıdır. Süreç izleme ise ürünün depolara girişinin ve depolardan çıkışının 

kayıt altına alınmasıdır. Bu bölümde tutarlılık önemlidir. Takip ve izleme işlemlerinin uygulama 

alanının genişlemesiyle yazılımsal ve donanımsal alanlarda ve pazarlama alanlarındaki ihtiyaç artmış, 

RFID ve karekod gibi yöntemler geliştirilmiştir. 

İTS Projesi ile Türkiye'de ilaçların her birimi bu yöntem ile izlenmekte ve kayıt altına 

alınmaktadır. Piyasada bulunan tüm ilaçlar kutu bazında uluslararası bir organizasyon olan EPCglobal, 

GS1 standartlarında anahtarlar kullanılarak takip edilmektedir. İlaçların tekilleştirilmesini sağlayan 

karekod ile ilaçların izlenebilirliği sağlanırken; ilaçların geçtiği her noktadan web servisler aracılığıyla 

yapılacak bildirimler ile de izlenmesi sağlanmaktadır. Böylelikle ürünler üretildiği andan tüketilinceye 

kadar her aşamada izlenebilmektedir.
22

 

İTS ile tüm ilaçların ilerleyişi kayıt altına alınması ilgili kurumların sorgulama yapmalarına da 

imkân sağlamaktadır. Bu sebeple İTS arayüzü olan İTS Portal oluşturulmuştur. Kurumlar İTS 

Portal’daki Online İşlemler bağlantısından ilaç bazlı sorgulama yapabilmekte, ilaçların son sahibini 

görebilmekte ve ilacın geçmişi hakkında bilgi alabilmektedir. Ayrıca ürün doğrulama servisi 

kullanılarak son kullanma tarihi geçmiş, yasaklanmış veya geri çekilmiş ürünleri belirlenebilmektedir. 

Diğer yandan, son kullanma tarihi geçmiş, yasaklanmış veya geri çekilmiş ürünlere satış ve alım 

işlemlerinde dönülen hata mesajları ile bu ürünlerin satış ve alımlarının yapılması engellenmektedir. 

İTS’de üretici, depo, eczane, ilaç sarf eden merkezler ve geri ödeme kurumu grupları 

bulunmaktadır (Şekil 3). İTS kullanarak yalnızca sisteme kayıtlı kullanıcılar bildirim yapabilmektedir. 

Bir sebepten ilaç üretmesi veya satması yasaklanan paydaşlar, sistemde de aktif duruma geldikleri anda 

herhangi bir bildirim yapmaları mümkün olamamaktadır. Bu bağlamda, yalnızca sistemde aktif olan 

üreticiler üretim bildirimi yapabileceği için, ruhsatsız üretici firmaların sisteme ürün bildirmeleri de 

mümkün değildir. Paydaşlar, başka bir paydaştan aldıkları ürünler için alım bildirimi yaptıklarında 

sisteme kayıtlı olmayan ürünler, dolayısıyla sahte ürünler belirlenebilmektedirler. Bu sayede başka bir 

paydaşın sahte ilaç satmasının önüne geçilmektedir. 09.11.2011 tarihinden itibaren 02.01.2012 tarihine 

kadar yapılan bildirimlerin son kullanma tarihi geçmiş ürünler 8 milyon 713 bin 911 kez, satışı 

yasaklanmış ürünler 2 milyon 722 bin 264 kez satılmaya çalışıldığı görülmektedir. İTS sayesinde 

anında geri çekme, deaktive etme işlemleri gerçekleştirilerek bu ilaçların satışı engellenmiştir.  
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Şekil 3: İTS’nin Paydaşları ve Tedarik Zinciri 

Kaynak: Yorulmaz, M., Altunkan, S., Yasemin, A., Keleş, N. 2012, "Türkiye’de İlaç Takip 

Sistemi (İTS) Uygulaması ve Çalışma Biçimi", Akademik Bilişim '2012, 1-3 Şubat 2012, Uşak 

Üniversitesi, Uşak 

3.2. İTS Uygulaması ile İlaç Kutularında Karekod Kullanımı  

İlaç kutusunun üzerine bilgilerin kalemle yazılması fazla yer kaplamasının yanı sıra hijyenden 

de uzak bir ortam oluşturmaktadır. Bu bilgilerin sanal ortama aktarılmasının elle yapılması da çok 

büyük iş yükü getirmektedir. Bu problemi ortadan kaldırmak için ilaç kutularında karekod teknolojisi 

ile ilaç bilgileri karekodun içine gömülmekte ve bu bilgiler bir seferde okunabilmektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4: İlaç kutularında karekod uygulaması örneği 

Kaynak: Yorulmaz, M., Altunkan, S., Yasemin, A., Keleş, N. 2012, "Türkiye’de İlaç Takip 

Sistemi (İTS) Uygulaması ve Çalışma Biçimi",Akademik Bilişim '2012, 1-3 Şubat 2012, Uşak 

Üniversitesi, Uşak 

Ülkemizde karekod kelimesi ilk defa Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzu’nda yer 

almış,
23

 Datamatrixin Türkçe karşılığı olarak kullanılmasıyla birlikte Türkiye'de ilk defa ilaçlarda 

uygulanmasına karar verilmiştir. İTS uygulamaları dâhilinde ilaç kutularında aşağıdaki bilgilerin 

bulunması gerekmektedir: 

 GTIN (Global TradeItemNumber - Küresel Ticari Ürün Numarası): 14 rakamlı barkod 

numarasıdır.  

 SN (Serial Number - Seri Numarası): Her birim ilaç için benzersiz şekilde üreticiler tarafından 

tespit edilir. Sıralı şekilde artan bir numaradır.  

 XD (Expiration Date - Son Kullanma Tarihi): Yıl, ay, gün formatında 6 rakamla anlatılan son 

kullanma tarihidir.  

 BN (Batch Number - Parti Numarası): İlacın üretimindeki parti numarasını ifade eden bir 

rakamdır. 
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İlaç kutuları üzerindeki bu bilgilerle her ürün izlenebilir hale gelmiştir. Bundan dolayı, 

ülkemizde karekod uygulaması 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren mecburi hale getirilmiş ve bu tarihten 

sonraki tüm üretimler karekodlu olarak yapılmıştır (Şekil 4). 

 

3. Hasta Bazlı İlaç Takip Sistemi ve Karekod Uygulamasına Geçiş:              Ankara Numune ve 

Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği 

Dünyanın birçok yerinde İTS’ye geçiş yapılmaya çalışılmasına rağmen başarı elde 

edilememiştir. İTS uygulamasını ve dolayısıyla karekod uygulamasını yurtdışında AB ülkelerinin 

kendine ait uygulamaları nedeniyle ilaç temininde farklılıklar söz konusu olmuştur. İngiltere, İsviçre, 

Almanya, Avusturya, Yunanistan, Belçika ve İtalya gibi ülkeler İTS sistemini kendi bünyelerinde 

uygulamaya çalışmalarına rağmen ülke genelinde başarılı olamamışlardır. Bunun sebebi ise ilaçları 

birim doz yerine kutu bazında hazırlamalarıdır. Bu sebeple elektronik sağlık sistemine ve sterilizasyona 

geçilememiştir. Ülkemizde ise 1 hafta içerisinde 24.000 eczanede ve tüm kamu hastanelerinde İTS’ne 

ve dolayısıyla karekod uygulamasına başarıyla geçirilmiştir.
24

 

İTS uygulaması, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (bugünkü İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) 

bünyesinde geliştirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Amaç, ilaç takibidir ve kutu bazlı ilaçlarda bu 

başarı sağlanmıştır. Bu sistemde kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için uygulamaya geçilememiştir. Fakat 

çalışmalar devam etmektedir. İTS sistemlerinde Medula web servisleri kullanılmıştır. Türkiye’nin ITS 

ve dolayısıyla ilaç takibinde karekod uygulamasına geçtiğini, 2011 yılında Lugano’da, Ankara 

Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan ve bu konudaki uluslararası gelişmeleri yakından 

takip eden Başeczacı Dr. Alper ŞAHİN deklare etmiştir.  ITS pilot uygulaması ise Dışkapı Yıldırım 

Beyazıt Eğitim ve Araştırması ile Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesinde 

gerçekleştirilmiştir.  Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, firmalar tarafından üretilen ilaçları 

kontrol etmekte ve her bir ilaç kutusunda karekod yer almasını zorunlu kılmaktadır. Firmada üretilen 

karekodu bulunan ilaçlar ilaç ihale depolarına satılmaktadır.  Bahsi geçen ihale depoları özel statüde 

olmakla birlikte, Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmalarla ihale deposu olarak çalışılmaktadır. İhale 

depoları ile anlaşmalarda iş garantörlüğü bulunmakta (iş belgesi) ve kamu ihale kurumuna ait koşulları 

yerine getirmektedir. Hastaneler, ilaçları ve tıbbi cihazları firmalardan üretim bandında, ihale, 

doğrudan temin ve reçete uygulaması ile ilaç ihale depolarından tedarik etmektedirler. 

Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesinde İTS ile karekod uygulaması etkili bir 

şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu sisteme geçilmeden önce 3 aylık ilaç alımları ve kendi bünyelerinde 

2-3 haftalık ilaç stoklamaları yapılmış ve ilaç bilgilerinin alındığı bir sistem söz konusu olmamıştır. 

Hastaneye alınan tüm ilaçlar hastanenin eczacısına teslim edilmektedir. Bu sistemlerin daha önceden 

geliştirilememesindeki etkenlerden biri de bürokratik engellerdir.  İTS’de datamatrixin ilk ve son 

okutulduğu yerler oldukça önemlidir. Dolayısıyla uygulamada eczane ile hastanenin bütün birimleri 

arasında koordinasyon söz konusudur.  Hastane bünyesinde İTS sistemini ilk kurulum aşamasında 

veritabanında ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. İki–üç ay süren bu sıkıntılar veri gönderememe veya 

alamama şeklinde olmuştur. Bu sıkıntıların birkaç boyutu bulunmaktadır. İTS ve karekod süreci ilaç 

üretim bandında başlamakta, firmaların ürettikleri ilaçlar ilaç ihale depoları tarafından satın alınmakta 

ve bir yıl süre ile depolanmaktadır. Bundan dolayı önceki yıla ait ilaçlar ilaç ihale depolarında yer 

almıştır. İTS sisteminde eski tarihli ilaçların yer alması doğru olmadığı düşünülmektedir. Diğer bir 

sıkıntı ise, eski tarihli ilaçlar verilirken ilaçların üzerinde datamatrix, barkod ve karekod okuma sistemi 

bulunmamasıdır. Bu durum ilaç kaçakçılığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Ancak, ilaç 

kutularının delinmesi, yırtılması ve barkod numarasının üzerinin çizilmesi barkod numarasının 

okutulmasına engel olamamış hatta bazı ilaç kutularının fotoğrafları çekilerek barkod numaraları 

alınması yolu ile eczaneden ilacın parası alınmıştır. Ayrıca, hastanelere gelen ilaçların üzerinde “İhale 

Malı” yazmasına rağmen bu gibi usulsüzlüklere de maruz kalınmaktadır. Bu sebeple İTS ve karekod 
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uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Karekodun en önemli rolü eczacının lehine olmasıdır. Eczacı 

ilacı kayda geçirerek sorumluluktan ve maddi anlamda ayrı bir yükümlülükten kurtulan olmaktadır. Bu 

işlemin sonunda usulsüzlüklere engel olmak için karekodu okutulmuş ilaçların kutuları kâğıt 

öğütücüleri ile imha edilmektedir. Sistem işlevine devam edebilmekte, ancak sisteme istenilen modül 

eklemeleri zamanında yapılamamaktadır. Otomasyon sisteminde mevcut sistemi bozmadan bir sonraki 

adıma geçilebilmeli ve başa dönülmemelidir. İTS yani karekod ile daha az eczacı çalışarak daha 

verimli bir  çalışma elde edilmekte, tıbbi sekreter ve tıbbi teknologlar sistemi kullanmaktadır. 

Firmalardan ilaçları satın alan ilaç ihale depolarında İTS ile karekodlarının okutularak ilacın 

bulunduğu yerin belirtilmesi gerekmektedir. Zira bu sistemin zorunluluğudur. Devamında ise 

hastanelerin bu ilaçları ilaç ihale depolarından satın alması ile hastaneye girdiğinin belirtilmesi için 

aynı işlem hastane satınalma birimlerinde tekrarlanması gerekmektedir. Satınalma birimlerinde 

ilaçların karekodlarının okutulması esnasında bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar, büyük 

miktarlarda gelen ilaçların kutularının her birinin çalışan personel tarafından okutulması işlemi 1 hafta 

gibi uzun bir zaman almaktadır. Bu da zaman kaybına yol açmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için 

daha fazla personel çalıştırılması ya da ek hizmet satın alınması da mali bir külfet yaratmaktadır. 

İlaçların alımı sürecinde ve takibinde Paket Transfer Protokol (PTS) numaraları kullanılmaktadır. 

İlaçların dağıtımı sürecinde ise; artık cep (yan) depolar bulunmamakta, eczane ile depo tamamen ayrı 

tutulmaktadır. Buradaki amaç işleyiş ile ilaç stok kısmının ayrı tutulmaması ve hesapların kontrol 

altında tutulmaya çalışılmasıdır.  Yani ilaçlar doğrudan hastanenin eczanesine gelmeyip depoya 

gönderilmektedir. Depodan eczaneye alınan ilaçların en fazla 1 hafta içerisinde tüketilmesi 

gerekmektedir. Hatta Sağlık Bakanlığı ilaçların günübirlik çıkışının yapılmasını istemektedir. 

Dolayısıyla, ilaç depolamasının ortadan kaldırılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu çalışma şeklinin 

küçük hastanelerde uygulanması mümkündür. Ancak büyük hastanelerde (100 yataklı ve üzeri) 15 

günlük stoklama yapılması öngörülmektedir. Bu durum 1-2 kalem ilaç için mümkün olsa da haftalık 

seyrinde dört yüz bin olan serum için mümkün olmamaktadır. Çünkü sürekli taşıma yapılması 

gerekmektedir. Bu uygulamalar sonucunda daha önce belirttiğimiz gibi zamandan, işgücünden ve mali 

anlamda kayıp anlamına gelmektedir. Hastanelerde istihdam sorunundan dolayı personel sıkıntısı 

yaşanmakta ve bu sebeple depo personeli, kargo elemanı, temizlik şirketinde çalışan personel ile hamal 

çalıştırmak zorunda kalınmaktadır. Bu kişilere bu işin nasıl yapılması gerektiğinin öğretilmesi de ayrı 

bir zorluktur. Hastaneye gelen ilaçların depoya taşınması bazen 1 haftayı bulmaktadır. Depodan 

eczaneye gelen ilaçlarında 1 hafta içerisinde tüketilmesi gerekliliği olduğu için ilaç karekodlarının hızlı 

bir şekilde yığılma olmadan okutulması gerekmektedir. Fakat karekod okutma işlemi sırasında 

otomasyon sisteminde yaşanan kopmalardan dolayı yapılan iş sıfırlanmakta ve başa dönebilmektedir. 

Bu ilaçların İTS’de karekodlarının okutulması hastane eczanesinin bu ilaçları tükettiği ve tüketilen her 

ilacın eczane sisteminden çıkışının yapılması anlamına gelmektedir. Yaşanan diğer bir sorun ise 1-2 

gün içerisinde tüketilebilecek nitelikteki bazı ilaçlar tüketildi olarak gösterilmektedir. Fakat tüketildi 

diye gösterilen ilaçlar 2-3 gün içerisinde tüketilmezse sorun olmaktadır.  

Hastane ihtiyacı olan ilaçları, ilaç eczane depolarından satın almanın yanı sıra hastaneler arası 

ilaç devirleri ile de temin edebilmektedir. Bu işlem ise iki şekilde yapılmaktadır. Öncelikle hastanenin 

ihtiyacı olan ilacı Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) sisteminden kontrol edilerek hangi 

hastanede ihtiyaç fazlası olduğu belirlenerek talep edilmektedir. Bu talep sonunda ilaç %8 KDV ile 

satın alınır ya da ücretsiz bir şekilde devir yapılmaktadır. Diğer bir yöntem ise, hastanenin kendi alt 

birimleri arasında yapılan devir işlemleridir.  

Hastane Bilgi Sistemleri Yönetimi uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından tüm hastanelerde 

zorunlu hale getirilmiştir. İTS ise ilaç takibi açısından, dünyada AB ülkeleri dâhil olmak üzere gelişmiş 

birçok ülkede uygulanamayan veya uygulamaya geçilmesi düşünülen bir sistemdir. Türkiye bu sistemi 

uygulamaya geçmekle bu alanda önemli bir atılım yapmıştır. Ancak, hasta bazlı ilaçlar hususunda bu 

sistemde bir eksiklik söz konusu olmuştur. Sağlık Bakanlığı hasta bazlı ilaç hazırlanması gerekliliğini 

vurgulamasına rağmen, mevcut uygulamada eczacılar ilaçları kutularından çıkararak tek tek poşetlere 

yerleştirmekte, bu da kalite yönergesine uymamakta ve zaman kaybına yol açmaktadır. Bundan dolayı, 
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Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesinin eczanesinde uygulanmak üzere tablet ve florasan 

cihazları alınarak hasta bazlı ilaç takip sistemine geçilecek ve iki boyutlu karekod uygulaması ilaç 

kutularından sonra hasta bazlı ilaç poşetlerinde de kullanılmış olacaktır (Şekil 5). 

 

Şekil 5: Tablet Cihazı 

Teknolojik tablet cihazları ile hasta bazlı ilaçların hijyenik bir ortamda hazırlanması, 

servislerden talep edilen ilaçların hastane bünyesindeki eczaneden doğrudan hastanın adına yazılmış 

olarak çıkması,  dağıtımında ve ilaçların hastalara uygulanmasında yaşanabilecek sorunları ortadan 

kaldırılması amaçlanmaktadır. Tablet cihazların mevcut İTS ile entegrasyonu sağlandığında ülke 

açısından maddi boyutlarda çok yüksek tutarlara ulaşan ilaç kaybı ortadan kaldırılabilecektir. Bu 

sistem, ülkemizdeki hastanelerde uygulanan ilk çalışma olacak ve diğer hastanelere örnek teşkil 

edecektir. Ayrıca, dünyada ilk defa Türkiye’de uygulamaya geçecek olan bu yeni teknolojik uygulama 

her açıdan önemli avantajlar sağlayacaktır. 

Tablet cihazlarda hasta bazlı karekod uygulamasına yönelik tasarlanan hasta bazlı ilaç poşetine 

ilişkin bir örnek Şekil 6’da verilmiştir.   

 

Şekil 6: Hasta Bazlı ve Karekod Uygulamalı İlaç Poşeti Örneği 

Poşet üzerinde, hijyenik olarak hastanın adı soyadı, ilaç firmasının bilgileri, kullanım süreleri 

en önemlisi ilaç takibini sağlayan karekodu ilaç poşeti kullanılacaktır. Böylece hastanın kimlik 

bilgileri, verilen ilacın miktarı ve çeşidi takip edilebilmektedir. 

Tablet cihazı ile hasta bazlı ilaç poşeti hazırlanması, mevcutta Amerika’da bir hastanede lokal 

olarak uygulanmaktadır. Türkiye de ise, tablet ve florasan cihazları İTS ile birleştirilerek dünyada ilk 

defa Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesinde uygulanması ve ITS’ne dahil edilerek ülke 
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geneline yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bunun için İTS’ni geliştiren yazılım firması ile tablet ve 

florasan cihazlarını üreten firma bir araya getirilerek uygulamanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

  

5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada, hastanelerde kullanılan barkod teknolojilerinin gelişimini ve günümüz barkod 

teknolojisi olan iki boyutlu barkod uygulamaları incelenmiş ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi örneği ile iki boyutlu barkod teknolojisinin hastanelerde uygulanma şekli ve muhtemel 

gelişmeler hakkında güncel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda, dünyada 1973 yılında geliştirilmiş olan tek boyutlu barkod teknolojisinin 

1987 yılında iki boyutlu bir şekle geldiği ve iki boyutlu karekod uygulamasının dünyada ve ülkemizde 

farklı alanlarda uygulanmaya başlandığı, bu konuda yapılan çalışmaların ise daha çok eğitim alanında 

(Ramsden, 2008; Ramsden, 2009; Law, 2010; Acartürk, 2012) olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada, 

ülkemizde barkod teknolojisinin 2010 yılına kadar tek boyutlu barkod şeklinde uygulandığı, bu tarihten 

sonra ülkemizde kullanımının hızla yaygınlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık Bakanlığının 2010 yılı 

Ocak ayından itibaren, ülke genelinde İTS’ni kurup işletmeye başlaması ile birlikte iki boyutlu barkod 

teknolojisinin sağlık alanında uygulanmaya başlandığı, bu uygulamayı dünyada başarılı bir şekilde 

gerçekleştiren ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğu görülmüştür.   

İTS ile hastanelerde iki boyutlu barkod uygulamasına ve özellikle hasta bazlı ilaçlarda barkod 

uygulamasına ilişkin gelişmelerin, Avrupa Hastane ve Eczacılar Birliği (European Association of 

Hospital Pharmacists – www.eahp.eu) tarafından ciddi bir çalışma olarak nitelendirildiği ancak bu yeni 

teknolojinin ilk Türkiye’de uygulanılmasının kabullenilmediği de görülmüştür. Ülkemiz adına bu 

toplantılara katılan eczacıların konuyu ilişkin değerlendirmeleri çalışmanın sağlık alanda önemli bir 

çalışma olduğunu da göstermiştir. 

Ankara Kamu Hastaneleri 1. Bölge Genel Sekreteri Uzm. Dr. Doğan AKDOĞAN’ın öncülük 

ettiği ve Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, 

Başeczacı Dr. Alper ŞAHİN ve ekibi tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 

uygulanacak hasta bazlı ilaç takibi ve karekod uygulaması ise çalışmada yeni bir teknoloji olarak 

değerlendirilmiştir. Bu yeni teknoloji ile hasta bazlı ilaçlarda dâhil olmak üzere ülkemizdeki ilaç 

takibinin tamamında iki boyutlu barkod uygulamasına geçileceği, ilaç takibinde bilgi kaybını, her türlü 

yolsuzluk ya da sağlığı tehdit edebilecek durumların minimize edilerek ya da ortadan kaldırılarak 

ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacağı öngörülmüştür. 

Araştırmada aynı zamanda, ilaç kutularında iki boyutlu barkod teknolojilerinin gelecekte sağlık 

sektöründeki tüm kamu ve özel hastanelerde ve eczanelerde daha etkili uygulanacağı, özellikle tablet 

cihazların kullanılmaya başlanması ile hasta bazlı ilaçlarda karekod uygulamasının ülke genelinde 

yaygınlaşacağı ve daha etkin bir şekilde kullanılacağı yargısına varılmıştır. 
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SAĞLIK KURUMLARINDAKİ PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 

DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ 
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                ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; son derece kompleks bir yapıya sahip sağlık sektöründe, örgütsel 

vatandaşlık davranışlarının açıklanmasında personel güçlendirmenin etkilerini bütüncül bir model 

çerçevesinde araştırmaktır. Araştırma, İstanbul ili Anadolu yakasında sağlık sektöründe faaliyet gösteren 

diyaliz merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları üzerinde yapılmıştır. Araştırmada Podsakoff (1990) 

tarafından geliştirilen, 20 sorudan oluşan, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Değişkenlik Ölçeği” 

kullanılmıştır. Çalışanlarda personel güçlendirmenin etkilerini belirlemek için ise anket kullanılmıştır.Elde 

edilen veriler, SPSS 13 programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada güvenirlilik analizi, korelasyon analizi 

ve regresyon analizleri kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:personel güçlendirme, örgütsel vatandaşlık davranışları 

 

 

IMPACT ON HEALTH INSTITUTIONS, STAFF EMPOWERMENT  ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP BEHAVIORS 

 

                ABSTRACT 

The purpose of this study, in health care industry which is a highly complexs structure and 

organizational citizenship behaviors in explaining the effects of employee empowerment with in the 

framework of an integrated model to investigate. Research were conducted on the Anatolian side of 

Istanbul health care workers who work in the health sector has been done on dialysis centers. In Research, 

developed by Podsakoff (1990),consisting of 20 question, "Organizational Citizenship Behavior Scale 

Variability" is used, since the determine the effects of employee empowerment on employee were used to 

survey . The obtained data were analyzed by SPSS 13.In study, reliability analysis, correlation analysis 

and regression analysis were used.  

Keywords:staff empowerment, organizational citizenship behavior 
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1. Giriş  

 İşletmeleri hızlı hareket edebilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlamaları açısından güçlendirme 

uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Güçlendirmenin uygulanabilmesi için, örgüt içinde bilginin 

paylaşılması, açık bir iletişim ortamının oluşturulması,  kişilere sorumluluk verilmesi,  karar verme ve 

katılımın sağlanması gerekmektedir. Güçlendirme  uygulamalarının başarıyla gerçekleşebilmesi için 

işletmede böyle bir kültürün oluşturulmasıyla mümkün olmaktadır. Bu kültürün oluşmasında ise örgütsel 

vatandaşlık davranışlarının benimsenmiş olması en önemli etkenlerdir (Eren Gümüştekin, 2010:133). 

1.1.  Personel Güçlendirmenin Tanımı ve Boyutları 
Günümüzde işletmeler yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için, yeni yönetim teknikleri 

arayışlarına gitmektedirler. Bu tekniklerden birisi de personel güçlendirmedir. İşletmelerin hızlı hareket 

edebilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlamaları açısından güçlendirme uygulamaları büyük önem 

taşımaktadır (Eren Gümüştekin, 2010:133). Bu bağlamda güçlendirme; çalışanlara kendi işleriyle ilgili 

konularda, bir üstün onayına gerek duymadan karar alabilmeleri için yetki verilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak güçlendirme yalnızca bir yetkinin verilmesini değil, aynı zamanda o yetkinin 

kullanılması için gerekli bilgi, beceri ve tutumun kazandırılması sürecini de içerir (Barutçugil, 2004:397). 

Diğer bir ifadeyle; çalışanın çevre ile etkileşiminde inisiyatif alarak, süreci iyileştirmeye yönelik 

faaliyetlerde bulunmasını sağlayan paylaşılan vizyon, destekleyici örgütsel yapı, öğrenme ve bilgi 

sorumluluğu ile yetenek kazanması ve gelişimidir (Eren Gümüştekin, 2010:135). 

Personel güçlendirme kavramı iki boyutta incelenmiştir. Bunlar, davranışsal ve bilişsel boyuttur. 

 

Güçlendirmenin Davranışsal Boyutu: Davranışsal boyuta göre personel güçlendirme, 

çalışanların daha fazla karar verebilmesi için, onlara gücün verilmesiyle, onların yetenek ve 

deneyimlerinden yararlanılması amacıyla çalışanların cesaretlendirilmesi sürecidir. Davranışsal boyutta 

işletmelerde personel güçlendirmenin gerçekleştirilmesi için, kendi kendini yöneten takımların var olması 

gerekmektedir (Eren Gümüştekin, 2010:138). Bu boyutun odak noktasını, üst yönetimin personeli 

güçlendirmedeki rolü oluşturmaktadır. Üst yönetim, personeli güçlendirmede üzerine düşen görev ve 

sorumlulukların neler olduğunu ve ne yapması gerektiğini açıklamaya çalışırken, aynı zamanda personeli 

güçlendirmeyi engelleyen sınırlamaların nasıl ortadan kaldırılabileceğini de açıklamaya çalışır. Bu 

çerçevede personel güçlendirme, iş göreni dört güç çeşidi açısından kuvvetli hale getirir. Bunlar; pozisyon 

gücü, uzmanlık gücü, kaynak gücü ve kişilik gücüdür  (Bolat, 2008:66).  

Güçlendirmenin Bilişsel Boyutu: Bu boyuta göre güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için, 

yalnızca yönetsel uygulamalar yeterli değildir. Güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için, yetki devrinden 

çok, işgörenlerin işletmeye bağlılıklarını artırmada, özendirici amaçların belirlenmesi, motivasyonun 

sağlanması ve açık iletişim konuları üzerinde durulmaktadır. Psikolojik güçlenmenin önemini 

vurgulayarak, işgörenlerde sahiplik ve sorumluluk duygularının gelişmesini gerekli görmektedir. 

Güçlendirmeyi bilişsel boyutta Thomas ve Velthouse, dört alt boyutta incelemiştir. Bunlar; etki, yeterlilik, 

anlamlılık ve özerkliktir (Eren Gümüştekin, 2010:138). 

 Bunlara ek olarak personel güçlendirmenin unsurlarından da söz etmek gerekmektedir. Bu 

unsurlar şunlardır (Eren Gümüştekin, 2010:138): Katılım ve karar verme yetkisi, sorumluluk, bilgiye 

ulaşılabilirlik ve bilgilerin paylaşılması, yenilik, ortak hedeflere yöneltme, çalışanlara güven aşılama, 

eğitim ve geliştirme, açık bir iletişim ortamı, takım çalışması, çalışma ortamında esneklik ve 

transformasyonel esnekliktir. 

 

1.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Tanımı ve Boyutları 

  Örgütsel vatandaşlık davranışı kavramını literatürde ilk kullanan Amerikalı yönetim bilimci 

Dennis Organ, örgütsel vatandaşlık davranışını şöyle tanımlar: Doğrudan olmayan ya da resmi ödül 

sistemince açık olarak tanımlanmayan ancak bir bütün olarak örgütün etkili ve verimli çalışmasına 

yardımcı olan, isteğe bağlı bireysel davranışlardır (Ölçüm Çetin, 2004:6; Eren Gümüştekin, 2010:102; 

Sökmen ve Boylu, 2011:148).Bu tür davranışlar; iş tanımlarında zorunlu tutulmayan, ihmali halinde ceza 

gerektirmeyen veya gerçekleştirildiğinde ödül sistemince doğrudan biçimsel olarak ödüllendirilmeyen ve 
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daha çok kişisel tercihe bağlı ve bütünsel olarak örgütün etkinliğini ve verimliliğini artırmaya dönük 

biçimsel rol tanımlarının ötesindeki davranışlardır (Bolat, 2008:118,119). 

  Organ, örgütsel vatandaşlık davranışı hakkında beş boyut ileri sürmüştür. Bu boyutlar şunlardır 

(Ölçüm Çetin, 2004:19; Taşçı ve Koç, 2007:374): 

 Özgecilik/Altruism 

 Vicdanlılık/Constientiousness 

 Nezaket Tabanlı Bilgilendirme/Courtesy 

 ÖzgecilikSivil Erdem/CivicVirtue 

 Gönüllülük ve Centilmenlik/Sportmanship 

  Özgecilik (Diğerlerini Düşünme, Altruism):Birlikte ve yüz yüze çalışan bireylerin doğrudan ve 

isteyerek birbirlerine yardım etmek amacıyla yaptıkları davranışlardır. Yeni işgörenin oryantasyonuna, 

herhangi bir bilgisayar programını anlamasına, ağır iş yükünü hafifletmesine yardımcı olmaya veya 

işgörenlerin araç-gereç kullanmalarında, görevlerini tamamlamalarında, destek vermeye yönelik 

davranışlar, özgecilik boyutuna örnek olarak verilebilir (Özler, 2010:107; Yeşiltaş ve Keleş, 2009:21; 

Aslan, 2008:167). 

  Vicdanlılık/Constientiousness: İşgörenlerin kendilerinden beklenen rol davranışının üzerinde bir 

davranışı anlatır. İşe devam etme, fazla mesaiye kalma, dakiklik, özen gösterme, kaynakları koruma, 

dinlenme zamanlarını yerinde kullanma, davranışları denetlenmediği halde kurallara uyma gibi davranışlar 

örnek olarak gösterilebilir (Ölçüm Çetin, 2004:20; Özler, 2010:107; Aslan, 2008:167  ). 

  Nezaket Tabanlı Bilgilendirme/Courtesy: Başkalarının işlerini etkileyecek hareketler yapmadan 

veya kararlar almadan önce diğerlerini bilgilendirmeye dayanan davranışlardır. Bu nedenle bu boyut 

problemleri önlemede önemli rol oynar. Verilecek bir karardan etkilenebilecek kişilerin önceden görüş ve 

fikirlerini almak, örgüt içinde önemli konularla ilgili olarak diğer çalışanlara bilgi vermek, çalışma 

arkadaşlarının haklarına saygılı olmak gibi davranışlar nezaket tabanlı davranışlara örnek gösterilebilir 

(Bolat, 2008:127; Ölçüm Çetin, 2004:20; Aslan, 2008:167). 

  Sivil Erdem/CivicVirtue: Örgütün gelişimine destek verme olarak da ifade edilen sivil erdem, 

örgütü etkileyen olaylara karşı çalışanların kendilerini sorumlu olarak kabul etmeleri, kararlara ve 

toplantılara sorumlu-gönüllü bir şekilde katılmaları olarak tanımlanmaktadır. Gönüllü olarak toplantılara 

katılmak, yazışmalara zamanında cevap vermek, örgütteki duyuruları ve talimatları okumak ve bunlara 

uymak, işgörenlerin yapması zorunlu olmayan fakat örgüt imajına olumlu katlı sağlayan faaliyetlere 

katılmak örnek olarak verilebilir (Özler, 2010:111; Aslan, 2008:167). 

  Gönüllülük ve Centilmenlik/Sportmanship: Örgütte çalışanların kendi aralarında, çalışanlar ile 

yöneticiler arasında, örgütle doğrudan ilişkisi olan veya olmayan diğer kişilere karşı meydana gelen 

kaçınılmaz rahatsızlıkların, hoşnutsuzlukların şikâyetçi olmadan hoşgörü ile karşılanması şeklinde 

tanımlanmaktadır. İş arkadaşlarına saygılı olmak, sorunları gereksiz yere büyütmemek, işlerin olumsuz 

yönünden çok olumlu yönlerini görmek, örgütle ilgili sorunlarda yapıcı tavır takınmak centilmenlik 

boyutuna örnek olarak gösterilebilir (Özler, 2010:109; Aslan, 2008:167). 

2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı  
Bu çalışmanın amacı; son derece kompleks bir yapıya sahip sağlık sektöründe, örgütsel vatandaşlık 

davranışlarının açıklanmasında personel güçlendirmenin etkilerini bütüncül bir model çerçevesinde 

araştırmaktır.  
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 2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul ili Anadolu yakasında faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinde 

görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada 177 çalışana ulaşılmıştır. Buradaki sağlık 

çalışanları hekim, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık personelinden oluşmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

            Araştırmada örgütsel vatandaşlık soruları için; Sabiha Sevinç Altaş ve Hülya Gündüz 

Çekmecelioğlu’nun 2007 yılında yapmış oldukları ,  “İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel 

Vatandaşlık Davranışının İş Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir araştırma”, adlı çalışmada kullandıkları 

ölçekten faydalanılmıştır. Personel güçlendirme soruları için ise; Gülseren Veranyurt’un 2009 yılında 

yapmış olduğu,  “Personel Güçlendirmenin; İş Tatmini ve İşte Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde 

Örgüte Bağlılığın Rolü: Bir araştırma” adlı çalışmada kullandıkları ölçekten faydalanılmıştır. 

Ölçeklere ait güvenirlik katsayıları aşağıda verilmiştir. 

  alpha 

Örgüt Ve Yöneticinin Desteği 0,801 

Yaratıcılık 0,912 

Eğitim 0,812 

Sınırlılık 0,808 

Yetki 0,799 

Katılım Ve Karar Verme 0,917 

Özgecilik 0,875 

Nezaket 0,846 

Centilmenlik 0,831 

Vicdanlılık 0,888 

Sivil Erdem 0,852 

 

2.4. Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler istatistik paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler olarak frekans, yüzde, ortalama hipotez testleri olarak korelasyon ve 

regresyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift 

yönlü olarak değerlendirilmiştir. 

3. Bulgular 

                Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan çalışanların ölçekler yoluyla 

toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı 

olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. 
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               Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Tablolar Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet Erkek 78 44,1 

Kadın 99 55,9 

Toplam 177 100,0 

Medeni durum Evli 103 58,2 

Bekar 74 41,8 

Toplam 177 100,0 

Yaş 21-25 17 9,6 

26-30 57 32,2 

31-35 58 32,8 

36-40 33 18,6 

41 Ve üzeri 12 6,8 

Toplam 177 100,0 

Çalışma süresi 1-5 Yıl 90 50,8 

6-10 Yıl 65 36,7 

11-15 Yıl 15 8,5 

16 Yıl Ve üzeri 7 4,0 

Toplam 177 100,0 

Eğitim durumu Sağlık Meslek Lisesi 5 2,8 

Önlisans 45 25,4 

Lisans 106 59,9 

Yüksek Lisans / Doktora 21 11,9 

Toplam 177 100,0 

Çalışma şekli Sürekli Gece 10 5,6 

Sürekli Gündüz 165 93,2 
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Gece-gündüz Vardiyalı 1 0,6 

Gündüz Ve Bazen Nöbet 1 0,6 

Toplam 177 100,0 

Görev Doktor 31 17,5 

Hemşire 88 49,7 

Sağlık Memuru 44 24,9 

Diğer 14 7,9 

Toplam 177 100,0 

Tablo 1’e göre; araştırmaya katılan çalışanların %55,9’unu (n=99) kadın, %58,2’sini (n=103) evli, 

%32,8’ini ise 31-35 yaş aralığında bulunan bireyler oluşturmaktadır. Çalışanların %50,8’i (n=90) 1-5 yıl 

arasında çalışma süresine sahiptir. Bununla birlikte %59,9’u (n=106) önlisans mezunu olup, %49,7’si 

(n=88) hemşire olarak görev yapmakta ve %93,2’si de (n=165) sürekli gündüz çalışmaktadır.  

             Tablo 2. Personel Güçlendirme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutları 

  N Ort Ss Min. Max. 

Personel Güçlendirme 

Örgüt Ve Yöneticinin Desteği 177 3,671 0,516 2,000 5,000 

Yaratıcılık 177 3,843 0,578 2,000 5,000 

Eğitim 177 3,975 0,669 2,250 5,000 

Sınırlılık 177 3,068 0,838 1,250 5,000 

Yetki 177 3,028 0,821 1,000 5,000 

Katılım Ve Karar Verme 177 4,065 0,554 2,500 5,000 

Örgütsel Vatandaşlık 

Özgecilik 177 3,897 0,754 1,000 5,000 

Nezaket 177 4,162 0,483 2,750 5,000 

Centilmenlik 177 3,961 0,647 2,000 5,000 

Vicdanlılık 177 3,959 0,540 2,750 5,000 

Sivil Erdem 177 3,466 0,841 1,750 5,000 
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Tablo 2’ye göre; araştırmaya katılan çalışanların “sınırlılık” (3,068 ± 0,838) ve “yetki” alt 

boyutlarına (3,028 ± 0,821) orta düzeyde, diğer tüm alt boyutlara yüksek düzeyde katıldıkları 

görülmektedir.  

         Tablo 3. Personel Güçlendirme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarının 

Karşılaştırılması 

ÖVD Alt 

Boyutları  

Örgüt Ve 

Yöneticinin 

Desteği 

Yaratıcılık Eğitim Sınırlılık Yetki 

Katılım Ve 

Karar 

Verme 

Özgecilik 0,411** 0,619** 0,520** 0,427** 0,488** 0,062 

Nezaket 0,435** 0,157* 0,045 0,202** 0,071 0,247** 

Centilmenlik 0,416** 0,546** 0,419** 0,532** 0,297** 0,055 

Vicdanlılık 0,402** 0,431** 0,409** 0,425** 0,336** 0,107 

Sivil Erdem 0,411** 0,622** 0,631** 0,554** 0,482** 0,076 

*<0,05; **<0,01 

Tablo 3’e göre; özgecilik ile örgüt ve yöneticinin desteği (r=0.411; p=0,000<0.05), yaratıcılık 

(r=0.619; p=0,000<0.05), eğitim (r=0.52; p=0,000<0.05), sınırlılık (r=0.427; p=0,000<0.05) ve yetki 

(r=0.488; p=0,000<0.05)  arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre; örgüt ve 

yöneticinin desteği, eğitim, sınırlılık ve yetki arttıkça özgecilik artmaktadır. Diğer bir sonuçta ise özgecilik 

arttıkça yaratıcılık artmaktadır.  

Tablo 3’e göre; nezaket ile örgüt ve yöneticinin desteği (r=0.435; p=0,000<0.05), yaratıcılık 

(r=0.157; p=0,037<0.05), sınırlılık (r=0.202; p=0,007<0.05), katılım ve karar verme (r=0.247; 

p=0,001<0.05) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre; örgüt ve yöneticinin 

desteği,  yaratıcılık, sınırlılık ve katılım ve karar verme arttıkça arttıkça nezaket artmaktadır.  

Tablo 3’e göre; centilmenlik ile örgüt ve yöneticinin desteği (r=0.416; p=0,000<0.05), yaratıcılık 

(r=0.546; p=0,000<0.05), eğitim (r=0.419; p=0,000<0.05), sınırlılık (r=0.532; p=0,000<0.05) ve yetki 

(r=0.297; p=0,000<0.05) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre; örgüt ve 

yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık ve yetki arttıkça centilmenlik artmaktadır.  

Tablo 3’e göre; vicdanlılık ile örgüt ve yöneticinin desteği (r=0.402; p=0,000<0.05), yaratıcılık 

(r=0.431; p=0,000<0.05), eğitim (r=0.409; p=0,000<0.05), sınırlılık (r=0.425; p=0,000<0.05) ve yetki 

(r=0.336; p=0,000<0.05) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre; örgüt ve 

yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık ve yetki arttıkça vicdanlılık artmaktadır.  

Tablo 3’e göre; sivil Erdem ile örgüt ve yöneticinin desteği (r=0.411; p=0,000<0.05), yaratıcılık 

(r=0.622; p=0,000<0.05),  eğitim (r=0.631; p=0,000<0.05), sınırlılık (r=0.554; p=0,000<0.05) ve yetki 

(r=0.482; p=0,000<0.05) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre; örgüt ve 

yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık ve yetki arttıkça arttıkça sivil erdem artmaktadır.  
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Tablo 4. Personel güçlendirmenin Özgecilik Üzerine Etkisi 

Personel Güçlendirme Alt Boyutları  Özgecilik 

Bağımsız Değişken ß t p 

Sabit 0,543 1,184 0,238 

Örgüt Ve Yöneticinin Desteği 0,072 0,632 0,528 

Yaratıcılık 0,538 4,274 0,000 

Eğitim 0,074 0,657 0,512 

Sınırlılık 0,082 1,218 0,225 

Yetki 0,119 1,523 0,130 

Katılım Ve Karar Verme 0,029 0,340 0,734 

F 19,879 

Model (p) 0,000 

R
2
 0,000 

Tablo 4’e göre; örgüt ve yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar 

verme ile özgecilik arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (F=19,879; p=0,000<0.05). Özgecilik boyutunun belirleyicisi olarak örgüt ve yöneticinin 

desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar verme değişkenleri ile ilişkisinin (açıklayıcılık 

gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R
2
=0,000). Ayrıca çalışanların yaratıcılık düzeyi özgecilik düzeyini 

arttırmaktadır (ß=0,538).    

Tablo 5. Personel güçlendirmenin Nezaket Üzerine Etkisi 

Personel Güçlendirme Alt Boyutları   Nezaket 

Bağımsız Değişken ß t p 

Sabit 2,527 7,691 0,000 

Örgüt Ve Yöneticinin Desteği 0,480 5,874 0,000 

Yaratıcılık -0,043 -0,480 0,632 

Eğitim -0,203 -2,535 0,012 

Sınırlılık 0,065 1,345 0,181 
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Yetki 0,040 0,710 0,479 

Katılım Ve Karar Verme 0,131 2,137 0,034 

F 10,287 

Model (p) 0,000 

R
2
 0,000 

                Tablo 5’e göre; nezaket ile örgüt ve yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, 

katılım ve karar verme ile nezaket arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (F=10,287; p=0,000<0.05). Nezaket düzeyinin belirleyicisi olarak örgüt ve 

yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar verme değişkenleri ile ilişkisinin 

(açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R
2
=0,000). Çalışanların örgüt ve yöneticinin desteği 

(ß=0,480) ile katılım ve karar verme boyutu (ß=0,131) nezaket düzeyini arttırmaktadır. Bununla birlikte 

çalışanların eğitim düzeyi nezaket düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,203).  

Tablo 6. Personel güçlendirmenin Centilmenlik Üzerine Etkisi 

Personel Güçlendirme Alt Boyutları    Centilmenlik 

Bağımsız Değişken ß t p 

Sabit 1,245 3,114 0,002 

Örgüt Ve Yöneticinin Desteği 0,066 0,668 0,505 

Yaratıcılık 0,431 3,930 0,000 

Eğitim 0,042 0,428 0,669 

Sınırlılık 0,269 4,601 0,000 

Yetki -0,118 -1,733 0,085 

Katılım Ve Karar Verme 0,044 0,588 0,557 

F 18,392 

Model (p) 0,000 

R
2
 0,000 

Tablo 6’ya göre; örgüt ve yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar 

verme ile centilmenlik arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (F=18,392; p=0,000<0.05). Centilmenlik boyutunun belirleyicisi olarak örgüt ve 

yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar verme değişkenleri ile ilişkisinin 



 

286 
 

(açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R
2
=0,000). Ayrıca çalışanların yaratıcılık (ß=0,431) ile 

sınırlılık (ß=0,269) boyutu centilmenlik düzeyini arttırmaktadır. 

Tablo 7. Personel güçlendirmenin Vicdanlılık Üzerine Etkisi 

Personel Güçlendirme Alt Boyutları     Vicdanlılık 

Bağımsız Değişken ß t p 

Sabit 2,538 6,988 0,000 

Örgüt Ve Yöneticinin Desteği 0,216 2,391 0,018 

Yaratıcılık 0,155 1,558 0,121 

Eğitim 0,037 0,412 0,681 

Sınırlılık 0,117 2,202 0,029 

Yetki 0,033 0,533 0,595 

Katılım Ve Karar Verme 0,141 -2,079 0,039 

F 11,140 

Model (p) 0,000 

R
2
 0,000 

Tablo 7’ye göre; örgüt ve yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar 

verme ile vicdanlılık arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (F=11,140; p=0,000<0.05). Vicdanlılık düzeyinin belirleyicisi olarak örgüt ve 

yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar verme değişkenleri ile ilişkisinin 

(açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R
2
=0,000). Ayrıca çalışanların örgüt ve yöneticinin 

desteği (ß=0,216), sınırlılık (ß=0,117) ile katılım ve karar verme boyutları (ß=0,141) vicdanlılık düzeyini 

arttırmaktadır. 

Tablo 8. Personel güçlendirmenin Sivil Erdem Üzerine Etkisi 

Personel Güçlendirme Alt Boyutları      Sivil Erdem 

Bağımsız Değişken ß t p 

Sabit 0,052 0,111 0,912 

Örgüt Ve Yöneticinin Desteği -0,042 -0,359 0,720 

Yaratıcılık 0,419 3,256 0,001 

Eğitim 0,403 3,514 0,001 
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Sınırlılık 0,257 3,736 0,000 

Yetki -0,022 -0,280 0,780 

Katılım Ve Karar Verme -0,089 -1,021 0,309 

F 29,027 

Model (p) 0,000 

R
2
 0,000 

Tablo 8’e göre; örgüt ve yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar 

verme ile sivil erdem arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizleri istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (F=29,027; p=0,000<0.05). Sivil erdem düzeyinin belirleyicisi olarak örgüt ve 

yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar verme değişkenleri ile ilişkisinin 

(açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R
2
=0,000). Ayrıca çalışanların yaratıcılık (ß=0,419), 

eğitim (ß=0,403) ve sınırlılık boyutları (ß=0,257) sivil erdem düzeyini arttırmaktadır.  

4. Tartışma ve Sonuç 

 Uluslararası rekabet, küreselleşme, müşteri beklentilerindeki değişim vb. pek çok gelişme, 

örgütlerde, insan kaynaklarının önemini giderek artırmaktadır. Bu gelişmeler karşısında örgütler, 

işgörenleri güçlü kılmanın yollarını aramakta; böylece onların örgüt içi girişimciliğinden ve 

yaratıcılığından yararlanmaya çalışmaktadırlar. Bu noktada, personeli güçlendirme kavramı, modem 

yönetim ve örgüt uygulamaları arasında üzerinde en çok ilgi toplayan konulardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Bolat, 2003:215).  

 Personel güçlendirme ile ilgili uygulamalar ile çalışanlar kendilerini güçlü hissetmektedirler. 

Örgütsel vatandaşlık davranışları açısından işgörenlein kendilerini güçlü hissetmeleri önemlidir. Bu 

güçlenmenin sağlanması için örgütün atması gereken bazı adımlar  bulunmaktadır. Karizma, entellektüel 

uyarım, ilham verme ve bireysel ilgi özellikleri güçlendirmeyi sağlamada, dolayısıyla işgörenlerin örgütsel 

vatandaşlık davranışları göstermelerinde etkili olabilir (Bolat, 2008:195). 

 Bu açıklamalardan yola çıkarak araştırmamızda şu sonuçlara ulaşılmıştır:  

  Personel güçlendirmenin alt boyutları olan örgüt ve yöneticinin desteği, eğitim, sınırlılık ve yetki 

arttıkça özgecilik artmaktadır. Dolayısıyla işgörenin örgütsel vatandaşlık davranışları göstermesinde, 

personel güçlendirmenin rolü büyüktür. 

 Örgüt ve yöneticinin desteği, yaratıcılık, eğitim, sınırlılık, yetki, katılım ve karar verme ile nezaket 

arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 Personel güçlendirmenin alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları arasındaki 

ilişkiyi belirlemek üzere yapılan regresyon analizleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Bu sonuçlara göre; 

 İşletmelerin güçlendirme konusunda kararlı olması ve günlük getirilere değil, uzun zamanlı 

getirilere odaklanması gerekir. 

  Örgütler, rekabetin gerektirdiği daha düşük maliyetler, daha yüksek performans ve daha esnek 

olabilmek için, çalışanların performansını artırmak amacıyla, gittikçe artan bir oranda güçlendirmeye 

yöneltilebilir.   

 Güçlendirme uygulamalarının, çalışanların doyumsuzluğunun ve engellemelerin üstesinden 

gelmek; düşük kaliteli çalışma, yeni alınan işgören sayısı ve devamsızlık maliyetlerinin azaltılması 
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amacıyla yerine getirilir. Bu davranışlar da örgütsel vatandaşlık davranışlarının yerleşmesiyle kabul 

görebilir. 
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FAALİYET TABANLI MALİYET YÖNETİMİ BAKIŞIYLA C SINIFI HİZMET HASTANESİ 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, globalleşmeyle ile birlikte ülkemizde artan rekabet koşulları altında, 

kıt kamu kaynakları ile finanse edilen sağlık hizmeti sunucularından Kamu Hastaneleri Kurumu 

bünyesinde bulunan  50 Yataklı C sınıfı hastane olan Karamürsel Devlet Hastanesi’nin bölümlerinin 

faaliyetlere bağlı oluşan maliyetlerinin analiz edilerek yönetim kademesinde bulunan sağlık yöneticilerine 

stratejik planlama imkanı sağlamak, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile maliyet analizlerinin 

kavratılması, kurum performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerçeğe daha yakın maliyetleme 

yapılabilmesi ve bu sayede profesyonelleşme yolunda değişimler geçiren sağlık hizmeti sunucularına ve 

sağlık yöneticilerine stratejik finansal planlama çalışmalarında katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu 

çalışma ile ana üretim yerleri ile ikincil ve yardımcı üretim yerlerinin maliyetleri ürüne (hizmete) tam 

olarak yüklemeye çalışılacaktır. Araştırma betimsel bir çalıșma olup geriye dönük olarak 2013 Ocak, 

Şubat, Mart aylarına ilişkin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Merkezi 

Kaynak Yönetim Sistemi üzerinden idari ve mali verilerin  incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla 

yürütülmüştür. 

2013 yılı içerisinde Karamürsel Devlet Hastanesi TDMS MKYS, HBYS verilerine bağlı 

birimlerin gelir ve giderleri çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 

uygulaması ile sağlık hizmeti üreten bölümler olan  poliklinikler, cerrahi ve dahili klinikler, acil servis, 

diyaliz, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde gerçekleşen faaliyetler çeşitli yönleri ile 

değerlendirilmiş, destek faliyeti üreten diğer birimler in oluşturdukları maliyetler cari yükleme ölçütü ile 

faaliyet merkezleri birinci(esas)maliyet yerleri üzerine yapılmıştır.
25

 

 

Anahtar Kelimeler: Maliyet, Maliyetleme Sistemleri, Faaliyet, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Maliyet 

Etkeni, 50 Yataklı Devlet Hastanesi. 
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MANAGEMENT BY OPERATING COST ANALYSIS OF HOSPITAL COSTS 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to examine, C class 1 Emergency and intensive care unit with 50 beds, which 

digit 1 digit Karamürsel State Hospital as Activity Based Costing method of cost accounting technique. 

Closer to the truth, to help you make strategic decisions we  determine the clinical transaction costs. In this 

study, changes in the way of professionalization of health service providers and health managers who 

contribute to the work is intended to provide strategic financial planning.The research is a descriptive and 

retrospective study in 2013 January, February, March, months out on the net for the HIMS and Health 

medical, UAS and out of MRMS financial, examination and evaluation of the data was carried out by 

means of.UAS Karamürsel State Hospital in the year 2013 MRMS, HEALTH NET income and expenses 

population of the study units are connected to the data.Producing sections of health care through the 

application of Activity Based Costing clinics, surgery and internal clinics, operating theaters and intensive 

care units were evaluated with various aspects of the operations, and support functions achieved by the 

installation cost information made on other units producing  Key words: Cost, Costing Systems, Activity, 

Activity-Based Costing, Cost Driver, State Hospital with 50 beds 

Giriş  

Hastanede bölümlerinin faaliyetlerine bağlı oluşan maliyetlerinin analiz edilerek yönetim 

kademesinde bulunan sağlık yöneticilerine stratejik planlama imkanı sağlamak için faaliyet tabanlı 

maliyetleme yöntemi ile maliyet analizlerinin yapılması gereklidir. Akılcı ve uygulanabilir maliyetleme ile 

sağlık yöneticilerine stratejik finansal planlama çalışmalarında katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Kurum 

performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi, sağlık profesyonellerine hak ediş verilebilmesi ancak bu tip 

bir maliyetlemeden sonra mümkün olacaktır.  

Bu çalışma ile ikincil ve yardımcı üretim yerlerinin maliyetleri ana üretim yerlerine yüklenmiştir.  

Kamuya ait 54 yataklı C sınıfı, 4990 m
2
 bir hizmet hastanesi’nde mali dönemin ilk üç ayı sonunda 

gerçekleşen maliyetleri dikkate alınarak bir yıllık maliyetler oluşturulmuştur. Basit dağıtım tekniği 

tabloları ile maliyetler analiz edilmiştir. Söz konusu sağlık işletmesinde temizlik, güvenlik hizmeleri vb 

gibi yardımcı hizmetleri dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirildiği için kademeli dağıtım 

yapılmamıştır.  

 Araştırma betimsel bir çalışma olup kesitsel ve geriye dönük olarak 2013 Ocak, Şubat, Mart 

aylarına ilişkin; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Merkezi Kaynak 

Yönetim Sistemi üzerinden idari ve mali verilerin  incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla 
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yürütülmüştür.  

1.1.1 Faliyet Tabanlı Maliyetleme 

FTM sistemi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen üretim sistemlerinin ve küreselleşme ile 

birlikte artan olağanüstü rekabet koşulları altında geleneksel yöntemlerin yetersiz kalması sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi faaliyetlere dayalı olan bu sistem en basit anlamıyla genel 

üretim maliyetlerini (GÜM) mamullere yüklemek için kullanılan bir yöntemdir. FTM, gerçekleştirilen 

işletme faaliyetlerini tanımlayan, bu faaliyetlerle ilgili maliyetleri belirleyen ve faaliyet maliyetlerinin 

mamul hizmetlere dağıtılmasında değişik maliyet etkenlerini kullanan bir maliyet yönetim modelidir. 

FTM, sadece maliyetlerin tespitine yönelik bir sistem olmayıp; aynı zamanda performansa yönelik bir 

değerleme yöntemidir. (Mert, Kaptanoğlu, ve Yılmaztürk 2012,40) 

ARAŞTIRMANIN UYGULAMASI 

 

1.2 Araştırmanın Metodoloji: 

Karamürsel Devlet Hastanesi’nde mali dönemin ilk üç ayı sonunda gerçekleşen maliyetleri  

dikkate alınarak 1 yıllık maliyetleri oluşturularak dağıtım tabloları aracılığı ve basit dağıtım tekniği ile 

analiz edilmiştir. Gerek kamu gerekse özel sağlık işletmeleri yardımcı hizmetleri dışarıdan hizmet alımı 

şeklinde gerçekleştirdikleri için kademeli dağıtım yerine basit dağıtım yöntemini kullanmak daha 

uygundur. Çalışma yapılan kurumda da bu gerekçeden dolayı basit dağıtım yöntemi kullanılmıştır.   

1.3 Karamürsel Devlet Hastanesinin Fiziksel Yapısı Ve Faaliyet Yerleri 

Karamürsel Devlet hastanesi üç katlı bir yapıya sahip olup birinci katında acil servis, poliklinik ve 

yönetim hizmetleri yürütülmektedir. Binanın ikinci katında ise kadın doğum, çocuk servisi, cerrahi 

servisler, yoğun bakım, 2 doğum salonu ve 3 ameliyathane salonu, 3. katta ise dahiliye servisi 

bulunmaktadır. Hastane toplam kapalı hizmet alanı 4990m², ısıtılan toplam alanı 4460m², toplam su 

kullanılan musluk sayısı 143, kadrolu personel sayısı 147, yatak sayısı 54, acil servis hastalarına ayaktan 

ve Diyaliz Hastalarına günübirlik olmak üzere 15 yatak tahsislidir. 
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Tablo 4: Faliyet Yerleri, Fiziksel Özellikleri ve Personel Durumu 

 

              

Faliyet Yerleri 

 

          
Zemin Kat:     

P
er

so
n

el
 

 S
a

y
ıs

ı   

1.Kat     

P
er

so
n

el
 

 S
a

y
ıs

ı  

  

Yata

k 

Ala

n 

Birim 

musluk  

adedi 

 

  

Yata

k 

Ala

n 

Birim 

musluk  

adedi 

Diyaliz Ünitesi 

(Günübirlik Ayaktan) 11 270 7 

6 

ADET 

 

Acil Servis 

(Ayakatan) 5 200 25 

6 

ADET 

          

 

          

Kazan Dairesi 0 250 0 

2 

ADET 

 

Poliklinikler 0 500 24 

24 

ADET 

          

 

          

Mutfak 0 275 0 

6 

ADET 

 

Laboratuvar 0 300 8 

7 

ADET 

          

 

          

Çamaşırhane 0 70   

3 

ADET 

 

Röntgen 0 200 8 

4 

ADET 

      0   

 

          

Depo 0 210 0 

0 

ADET 
  

Yönetim 0 350 38 

9 

ADET 

TOPLAM 11 

107

5 7 

17 

ADET 
  

TOPLAM   

155

0 103 

50 

ADET 

  

    
 

       

          
2.Kat     

P
er

so
n

el
 

 S
a
y
ıs

ı   

3.Kat     

P
er

so
n

el
 

 S
a
y
ıs

ı  

  
Yata

k 

Ala

n 

Birim 

musluk  

adedi 
 

  
Yata

k 

Ala

n 

Birim 

musluk  

adedi 

Kadın Doğum-Çocuk 

Servisi 13 400 6 

15 

ADET 

 

Dahiliye  

Servisi  23 750 9 

30 

ADET 

          

 

          

Cerrahi Servis 15 400 6 

15 

ADET 

 

Evde Sağlık 

Hizmetleri 0 25 1 

0 

ADET 

          

 

          

Yoğun Bakım 4 90 7 

2 

ADET 

 

          

          

 

          

Ameliyathane  0 500 8 

11 

ADET 

 

          

          

 

          

Doğumhane 0 200 0 

3 

ADET 

 

          

TOPLAM 32 

159

0 27 

46 

ADET     23 775 10 

30 

ADET 
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Tablo 5:Dahili ve Cerrahi Yataklı Servisler 

Cerrahi Servis Adı Dahiliye Servis Adı 

Genel Cerrahi servisi Noroloji – Pisikiyatri Servisi 

Ortapedi Servisi Dahiliye Servisi 

Kadın Doğum Çocuk Servisi 

Göz Servisi Enfeksiyon Hast.Servisi 

Üroloji Servisi Göğüs Hastalıkları Servisi 

Kulak Burun Boğaz Servisi Postop ve Genel yoğun Bakım Ünitesi 

1.4 Kurumun SUT Karşılığı Toplam ve Ortalama Gelirleri 

1.4.1 Ayaktan Hasta Sut Geri Ödeme Değerlendirilmesi 

Tablo 6:Hastane Ayaktan-Günübirlik Hasta Sayısı Ve Gelirleri Verileri  

    Ayaktan Hasta Sayıları Poliklinik Geliri (Ayaktan Hasta Geliri)   

  POLİKLİNİK  

- KLINİK 

ADI 

O
ca

-1
3
 

Ş
u
b
-1

3
 

M
ar

-1
3
 

2
0
1
3
 

Y
ıl
lı
k
 

T
ah

m
in

 

O
ca

-1
3
 

Ş
u
b
-1

3
 

M
ar

-1
3
 

2
0
1
3
 

Y
ıl
lı
k
 

T
ah

m
in

 

2013 

Yıllık 

Hasta 

Başı 

Maliyet

leri 

1 
PİSİKİYATRİ 

992 940 966 1159

2 

17,226.14

TL 

15,843.7

0TL 

16,534.9

2TL 

198,419.04 

TL 

17.12 

2 GÖĞÜS 

HASTALIKL

ARI 

1432 130

7 

137

0 

1643

4 

29,887.51

TL 

27,549.6

0TL 

28,718.5

6TL 

344,622.66 

TL 

20.97 

3 
NOROLOJİ 

865 870 868 1041

0 

21,841.11

TL 

26,669.6

8TL 

24,255.4

0TL 

291,064.75 

TL 

27.96 

4 
DAHİLİYE 

1949 146

9 

170

9 

2050

8 

52,001.66

TL 

39,312.6

5TL 

45,657.1

5TL 

547,885.84 

TL 

26.72 

5 ENFEKSİYO

N 

HASTALIKL

ARI 

898 570 734 8808 16,786.03

TL 

10,308.3

2TL 

13,547.1

8TL 

162,566.10 

TL 

18.46 

6 ÇOCUK 

HASTALIKL

ARI 

2017 164

3 

183

0 

2196

0 

36,508.71

TL 

28,740.5

6TL 

32,624.6

4TL 

391,495.62 

TL 

17.83 

7 KADIN 

HASTALIKL

ARI VE 

DOĞUM 

1015 871 943 1131

6 

28,567.93

TL 

22,563.6

3TL 

25,565.7

8TL 

306,789.36 

TL 

27.11 

8 
ORTAPEDİ 

1483 147

5 

147

9 

1774

8 

48,548.69

TL 

49,003.1

9TL 

48,775.9

4TL 

585,311.23 

TL 

32.98 

9 KULAK 

BURUN 

BOĞAZ 

214 421 318 3810 5,478.64T

L 

10,337.6

1TL 

7,908.13

TL 

94,897.51 

TL 

24.91 
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1

0 
ÜROLOJİ 

922 892 907 1088

4 

38,316.62

TL 

33,774.7

2TL 

36,045.6

7TL 

432,548.02 

TL 

39.74 

1

1 

GÖZ 

HASTALIKL

ARI 

1000 783 892 1069

8 

15,855.31

TL 

13,821.2

7TL 

14,838.2

9TL 

178,059.48 

TL 

16.64 

1

2 

GENEL 

CERRAHI 

798 742 770 9240 32,257.13

TL 

27,975.5

4TL 

30,116.3

4TL 

361,396.05 

TL 

39.11 

1

3 

DİŞ 

PROTEZ-

POL 1 

402 418 410 4920 28,122.34

TL 

31,714.8

2TL 

29,918.5

8TL 

359,022.96 

TL 

72.97 

1

4 

DİŞ 

PROTEZ-

POL 2 

529 0 0 529 11,545.00

TL 

0.00TL 0.00TL 11,545.00 

TL 

21.82 

1

5 

DİŞ 

PROTEZ-

POL 3 

540 573 557 6678 31,478.24

TL 

38,792.2

2TL 

35,135.2

3TL 

421,622.76 

TL 

63.14 

1

6 

DİŞ 

PROTEZ-

POL 4 

496 335 416 4986 32,598.10

TL 

21,340.3

8TL 

26,969.2

4TL 

323,630.88 

TL 

64.91 

1

7 

ACİL 

SERVİS 1 

866 120

4 

103

5 

1242

0 

22,558.66

TL 

30,437.1

5TL 

26,497.9

1TL 

317,974.87 

TL 

25.60 

1

8 

ACİL 

SERVİS 2 

750 278 514 6168 18,310.57

TL 

7,381.00

TL 

12,845.7

9TL 

154,149.43 

TL 

24.99 

1

9 

ACİL 

SERVİS 3 

784 0 0 784 19,107.86

TL 

0.00 TL 0.00TL 19,107.86 

TL 

24.37 

2

0 

ACİL 

SERVİS 4 

700 926 813 9756 19,746.43

TL 

26,862.0

3TL 

23,304.2

3TL 

279,650.77 

TL 

28.66 

2

1 

ACİL 

SERVİS 5 

926 678 802 9624 26,114.46

TL 

18,042.6

2TL 

22,078.5

4TL 

264,942.49 

TL 

27.53 

2

2 

ACİL 

SERVİS 6 

343 0 0 343 8,164.65T

L 

0.00TL 0.00TL 8,164.65 

TL 

23.80 

2

3 

ACİL 

SERVİS 7 

896 123

7 

106

7 

1279

8 

23,961.64

TL 

33,006.2

7TL 

28,483.9

5TL 

341,807.45 

TL 

26.71 

2

4 
DİYALİZ 

343 307 325 3900 48,575.00

TL 

46,255.0

0TL 

47,415.0

0TL 

568,980.00 

TL 

145.89 

2

5 
Evde Sağlık 

135 125 130 1560 2,895.22T

L 

2,714.69

TL 

2,804.96

TL 

33,659.46 

TL 

21.58 

  Toplam 

   

2278

74 

   

6,999,314.

24 
35.26 

 

Tablo 4 incelendiğinde 2013 yılı içerisinde Ayaktan hasta niteliğinde: 

Polikliniklere müracaat eden hasta sayısı      :170521 kişi 

Acil Servise Müracaat eden Hasta sayısı          :51893 kişi 

Diyaliz hasta seans sayısı     :3900 kişi  
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Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Sayısı    :1560 kişi 

Toplam Ayaktan hasta sayısı     :227.874 kişi 

Ortalama bir hasta Sut Geri Ödeme bedeli   :35.26 TL  olarak tespit edilmiştir 

1.4.2 Yatan Hasta Sut Geri Ödeme Değerlendirilmesi 

Tablo 7: Devlet Hastanesi 3 Aylık Yatan Hasta Verilerinden Uyarlanmış 1 Yıllık Verileri 

  OCAK Şubat Mart 2013 Yılı 

Tahmini 

Yatak Sayısı (YS) 54 54 54 54 

Yatak işgal Oranı (YİO) 61.53 45.37 53.45 53.45 

Ortalama Yatış Süresi(Gün) (OYS) 3.91 3.85 3.88 3.88 

Yatılan Gün Sayısı (YGS) 1030 686 854 10280 

Yatan Hasta Sayısı (YHS) 263 178 220 2644 

Yapılan Büyük Ameliyat Sayısı 

(YBAS) A-B Grubu 

12 5 8 100 

Yapılan Orta Ameliyat Sayısı (YOAS) 

C-D Grubu 

158 126 142 1704 

Yapılan Küçük Ameliyat Sayısı 

(YKAS)  E Grubu 

212 194 203 2436 

Poliklinik Oda Sayısı (POS) 19 19 19 19 

Poliklinik Muayene Sayısı (PMS) 20489 17663 18477 227874 

Yapılan Doğum Sayısı 13 19 16 192 

 

 Tablo 5’den  anlaşılacağı üzere kurum yatak kapasitesinin %46 sı atıl durumda ve 

kullanılamamaktadır. Bu sonuca bir sebep olarak her uzmanlık dalında bir hekim bulunması, branş 

bazında servis uzman nöbeti tutmanın mümkün olmaması, yirmi dört saat hizmet verilmesi gereken 

servislerde hekimin sürekli gelip gitmesinin mümkün olmaması olarak tespit etmek mümkündür. Mevcut 

kurum personel maaşlarının ve cihaz yatırımların Genel bütçe yoluyla karşılanması henüz sıkıntıların gün 

yüzüne çıkmasını engellemektedir.  

Hastane Yatan Hasta Sayısı Ve Gelirleri Verileri 

Veriler incelendiğinde: 

Yataklı servislerin kullanım oranı: % 53,45 Toplam Yatan Hasta Sayısı: 2644 

Toplam Yatılan Gün Sayısı:10280 
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Dahiliye Servisi SUT Toplam Geliri          :463734.96 TL  Yatan Hasta Sayısı:779    Yatılan 

Gün Sayısı:4885 SUT birim hasta:595.30 TL 

Kadın Doğum ve Çocuk Servisi Sut Geliri  :322518.30 TL Yatan Hasta Sayısı:1200     

Yatılan Gün Sayısı:3600 SUT birim hasta:268.77 TL  

Cerrahi Servisi Sut Geliri   :362510.28 TLYatan Hasta Sayısı:665       Yatılan 

Gün Sayısı:1795 SUT birim hasta:545.13 TL 

 

1.5 Birinci Dağıtım 

Tablo 8: Birinci Dağıtım Tablosu Maliyet Dağıtımında Kullanılan Gider Türleri Toplam Ve 

Yüzdeler 

GİDER TÜRÜ Yıllık Toplam 

TOPLAM 

Sıfırlar 

Atılmış 

yaklaşık 

Alınıp  

Yuvarlanmı 

rakam 

Yıllık  

Yüzde 

Oranı 

% 

Direkt 

İlk 

Madde 

 Ve 

Malzeme 

Giderleri 

Tıbbi Sarf Malzeme Gideri 438,972.00 TL 438.97 TL 3.91 

Laboratuvar Sarf Malzeme Gideri 141,826.20 TL 141.83 TL 1.26 

İlaç Giderleri 
294,718.92 TL 294.72 TL 2.63 

Direkt 

Personel 

Gideri 

Personel Maaş  4,618,625.64 TL 4,618.63 TL 41.14 

Sabit Ek ödeme +Sabit dışı 

 ek ödeme 
3,039,048.84 TL 3,039.05 TL 27.07 

Nöbet ücretleri 206,934.72 TL 206.93 TL 1.84 

G
en

el
 Ü

re
ti

m
 G

id
er

le
ri

 

Endirekt Personel Gideri 0.00 TL 0.00 TL 0.00 

Elektrik Gideri 276,097.20 TL 276.10 TL 2.46 

Su Gideri 47,873.40 TL 47.87 TL 0.43 

Kirtasiye ve diğer malzeme Gideri 56,400.00 TL 56.40 TL 0.50 

Doğalgaz Gideri 120,000.00 TL 120.00 TL 1.07 

Yemek Hizmet Alım Gideri 310,051.20 TL 310.05 TL 2.76 

Haberleşme Gideri 19,311.00 TL 19.31 TL 0.17 

Temizlik  Hizmet Gideri 395,346.24 TL 395.35 TL 3.52 

Güvenlik Hizmet Gideri 93,018.12 TL 93.02 TL 0.83 

Veri hazırlama Hizmet Gideri 411,309.48 TL 411.31 TL 3.66 

Bakım Onarım Gideleri 63,972.00 TL 63.97 TL 0.57 
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DemirbaşAmortisman Giderleri 130,179.24 TL 130.18 TL 1.16 

Bina Amortisman Gideri 123,752.00 TL 123.75 TL 1.10 

Kiralama Giderleri 49,187.88 TL 49.19 TL 0.44 

Yakıt Giderleri 12,972.00 TL 12.97 TL 0.12 

HBYS Bakım Onarım 85,200.00 TL 85.20 TL 0.76 

Hazine +SHECEK+Merkez 

 Payları 
292,055.16 TL 292.06 TL 2.60 

        

TOPLAM 
11,226,851.24 TL 11,226.85 TL 100.00 

 

 

Tablo 9: Birinci Dağıtım Tablosunun Ana Hatları İle Özeti 

ANAHATLARI İLE HASTANE GİDER ÇEŞİTLERİ 

YÜZDE 

ORANI 

% 

Direkt İlk Madde 

 Ve Malzeme Giderleri 

7.80 

Direk Personel Giderleri 
70.05 

Genel Üretim Giderleri 

 

Endirek personel Gideri, 

elektrik ,su, doğalgaz, haberleşme, KİK-Basın ilan 

gider, Dava giderleri, bakım-onarım, temizlik hizmeti, 

veri hazırlama hizmeti, güvenlik Hizmeti, Tıbbi atık 

,Tıbbi Gaz, Bina - Demirbaş  Amortisman gideri, 

Kırtasiye, Hastane Mefruşat, Yemek Hizmet gideri, 

Yedek Parça Gideri, araç Kiralama Giderleri 

22.15 

1. Dağıtım Toplamı   

100.00 

 

 Tablo 5 ve 6 da birinci dağıtımda giderlerin tespiti aşamasından anlaşılacağı üzere bir hizmet 

işletmesi olarak faaliyet gösteren hastanelerde gider kalemlerinin % 70 ini personel giderleri 

oluşturmaktadır. Personel özlük giderleri içerisinde en büyük payı % 58 oranla hali hazırda genel bütçe 

kaynakları ile sübvanse edilmekte olan personel maaşları oluşturmaktadır. 

Elektrik Giderinin Esas- Yardımcı- Destek Faaliyet Yerlerine Aktarılması 

 Elektrik giderinin dağıtılmasında; aydınlatmanın tüm hastane alanları için belirli bir lümen 

değerinde standart olarak planlanması ve alanların enerjiyi ortak tüketmeleri, çıktı (ürün) olan hastanın 

hastaneye girişinden çıkışına kadar olan hasta kabul, poliklinikler, laboratuar , röntgen  vb birimlerde 
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gelen hasta bazında değil standart bir tüketim süreci olması nedeniyle dağıtım oranı olarak 

metrekare(alan) üzerine düşen enerji sarfiyatı dikkate alınmıştır. 

Elektrik Gideri Dağıtım Oranı=276.097,20 / 4990 m² = 55,33 TL/m² 

 Su Giderinin Esas- Yardımcı - Destek Faaliyet Yerlerine Aktarılması 

 Birimlerin su tüketimleri hesaplanırken dağımın kolaylığı için dağıtım oranı olarak birim 

musluk sayısı ve başına tüketim esas alınmıştır. Su giderinin gerçekçi bir dağıtım yapılabilmesi için 

diyaliz veya laboratuar için yapılan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme çalışmalarında faaliyet merkezi olarak 

ele alındığı durumlarda bu bölümlerde saf su kullanımı olması 10 litre sudan 7,5 litre saf su elde edilmesi 

birim maliyetlerinde dikkate alınmalıdır. 

Su Gideri Dağıtım Oranı= 47873,40  / 143 musluk = 334,78 TL/musluk 

Isınma Giderleri Giderinin Esas- Yardımcı - Destek Faaliyet Yerlerine Aktarılması 

Isınma giderleri dağıtımında merkezi ısıtma olmayan birimler kazan dairesi çamaşırhane ve depo 

birimlere ısı gideri dağıtımına tabi tutulmamıştır. Merkezi ısınması sistemi olan kurumda ısınma giderleri 

odalar standart olarak kabul edilmiş buna bağlı olarak hacim(metreküp) yerine,  dağıtım oranı olarak 

metrekare(alan)  kullanılmıştır. 

Isınma Giderleri Dağıtım oranı= 120.000,00TL / 4460 m² =26,91 TL/m² 

Haberleşme Giderinin Esas- Yardımcı - Destek Faaliyet Yerlerine Aktarılması 

Haberleşme giderleri dağıtımı, telefon ve posta hizmetlerini çalışan personelin doğrudan veya dolaylı 

kullanması nedeni ile dağıtım oranı olarak ilgili birim personel sayısı kullanılmıştır. 

Haberleşme Dağıtım Oranı= 19.311 / 147 =131,37 TL/ kişi 
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Amortisman Giderleri  Esas- Yardımcı - Destek Faaliyet Yerlerine Aktarılması 

Bina ve cihaz amortismanlarının dağıtımında alan(m²) esas alınmıştır Bina Amortisman Dağıtım 

Oranı  =123.752,00 / 4990 = 24,80 TL/m², cihaz Amortisman Dağıtım Oranı=130.179,24 / 4990 = 26,09 

TL/m² 

Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alım Giderinin Esas- Yardımcı - Destek Faaliyet Yerlerine 

Aktarılması 

Destek hizmeti olan temizlik ve güvenlik hizmetleri dışarıdan hizmet alımı yoluyla temin 

edilmektedir. Bu hizmetler bölümlerin tamamına sürekli olarak hizmet vermektedir. Bu maliyetlerin 

yüklenmesinde alan(m²) dikkate alınmıştır.Temizlik  Hizmeti Dağıtım oranı=395.346,24 / 4990m² = 79,23 

TL / m²Güvenlik Hizmeti Dağıtım oranı=  93.018,13 / 4990m² = 18,64 TL / m² 

Yemek Hizmet Alımı Giderinin Esas- Yardımcı - Destek Faaliyet Yerlerine Aktarılması 

 Yataklı tedavi kurumu olması nedeniyle alınan yemek hizmetinin dağıtımında birimlerde 

çalışan personel sayısı, kliniklerde bulunan ve yemek verilen yatak sayıları dikkate alınarak dağıtım 

yapılmıştırYemek Hizmeti Alımı dağıtım oranı=310.051,20 / 211 =1.469,44 TL / kişi  

Veri Hazırlama Hizmeti Alımı Giderinin Esas- Yardımcı - Destek Faaliyet Yerlerine 

Aktarılması 

Dışarıdan alınan hizmetlerden diğer biri olan Veri Hazırlama ve kayıt kontrol İşletmenliği hizmeti 

direk olarak tüketildiği poliklinikler 14 birim, acil servise 3 birim, idari birimlere 2 birim ve laboratuara 1 

birim olmak üzere ilgili hizmet maliyetlerine yüklenmiştir 
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Tablo 10: 1 Dağıtım Tablosu 

  F
a

a
li

y
et

 

M
er

k
ez

le
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İl
k

 
M
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e
 

M
a
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e 
G
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r
i 

İş
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k

 

 G
id
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r
i 

B
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a
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m
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G
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r
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T
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k
  

H
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m
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Tablo 7. De; 

 

 İlk madde malzeme giderleri(tıbbi sarf ve ilaç) yüklenmesinde Merkezi Kaynak 

Yönetim sistemi (MKYS) verileri esas alınarak tüketen birimlere direk aktarılmıştır. 

İşçilik giderleri yüklenmesin hasta personel dağılımı esas alınarak direk 

personellerin çalıştığı birimler üzerine  gider aktarılmıştır 

Kırtasiye giderleri yüklenmesinde Merkezi Kaynak Yönetim Sistemi(MKYS) 

verileri esas alınarak tüketen birimlere direk aktarılmıştır 

Tıbbi cihaz bakım onarım ve Otomasyon(yazılım) bakım onarım güncelleme 

giderleri bu hizmetlerden tüm faaliyet birimleri eşit derece faydalandığı varsayılarak 

birimlerine eşit olarak dağıtılmış 

 

1.6 İkinci Dağıtım 

İkinci dağıtım Esas Üretim Gider yerlerinin aşağıda tablo 18 de verilen 

toplam ciro içerisinde bulunan % payları göre yapılmıştır 

Tablo 11: Esas Üretim Yerleri Ciro içindeki % payları 

S.No 
Esas Üretim 

 Merkezi Adı 
Ciro 

Toplam 

Cirodaki  

% Pay 

1 Poliklinikler 5.010.877,26 TL % 61,50 

2 
Cerrahi Klinikler 

-Çocuk Klinik 
685.028,58 TL % 8,41 

3 
Dahili 

 Klinikler 
463.734,96 TL % 5,69 

4 Diyaliz 568.980,00 TL % 6,98 

5 Acil Servis 1.385.797,52 TL % 17,01 

6 Evde Sağlık Hizmetleri 33.659,46 TL % 0,41 

  Toplam 8.148.077,78 TL % 100,0 
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Tablo 12: Genel Yönetim (Yönetim-İdari Birimler) Giderlerinin Esas Üretim Yerleri 

Merkezlerine Yüklenmesi 

    

Birinci 

Dağıtımdan 

 Gelen Tutar 

Genel Yönetim 

Giderleri 

Yüklemesi 

Toplam 

Esas 

üretim 

Gider 

Yerleri 

(Birincil 

Maliyet 

Yerleri) 

Poliklinikler 
2.981.255,17 

TL 

1.325.461,12 

TL 

4.306.716,29 

TL 

Cerrahi Klinikler 

-Çocuk Klinik 
814.658,93 TL 181.201,55 TL 995.860,48 TL 

Dahili Klinikler 701.416,07 TL 122.665,68 TL 824.081,75 TL 

Diyaliz 528.913,11 TL 150.504,76 TL 679.417,87 TL 

Acil Servis 
1.300.989,00 

TL 
366.566,70 TL 

1.667.555,70 

TL 

Evde Sağlık Hizmetleri 67.730,38 TL 8.903,49 TL 76.633,88 TL 

 
        

Yardımcı 

Üretim 

Gider  

Yerleri 

(İkincil 

Tali 

Maliyet 

Yerleri) 

Ameliyathane -

Doğumhane 

1.057.559,30 

TL 
    

Yoğun Bakım 417.724,60 TL     

Laboratuvar 611.761,31 TL     

Röntgen 589.538,87 TL     

 
        

Genel 

Yönetim  

Gider 

 Yerleri 

(Yardımc

ı Maliyet 

Yerleri) 

Yönetim Birimi 

-İdari Birimler 

2.155.303,31 

TL 
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Tablo 13: Yardımcı Üretim  Giderlerinin Esas Üretim Yerleri Merkezlerine 

Yüklenmesi 

  
 

Genel Yönetim 

Üretim Yerleri 

Giderleri 

Yüklenmiş 

Toplam 

Ameliyathane 

 ve 

Doğumhane 

giderleri 

Yoğun Bakım 

Giderleri 

Laboratuvar 

 Giderleri 

Röntgen  

Giderleri 

Yardımcı 

Üretim Yerleri 

Giderleri 

Yüklenmiş 

Toplam 

 

 

 

Esas üretim Gider Yerleri 

Poliklinikler 4.306.716,29 TL 650.374,23 TL 256.890,86 TL 376.218,90 TL 362.552,61 TL 5.952.752,89 TL 

Cerrahi Klinikler 

-Çocuk Klinik 
995.860,48 TL 88.911,56 TL 88.911,56 TL 51.432,25 TL 49.563,96 TL 1.274.679,82 TL 

Dahili Klinikler 824.081,75 TL 60.189,31 TL 23.774,13 TL 34.817,43 TL 33.552,67 TL 976.415,30 TL 

Diyaliz 679.417,87 TL 73.849,33 TL 29.169,69 TL 42.719,27 TL 41.167,48 TL 866.323,65 TL 

Acil Servis 1.667.555,70 TL 179.866,11 TL 71.045,19 TL 104.046,29 TL 100.266,78 TL 2.122.780,06 TL 

Evde Sağlık 

Hizmetleri 

76.633,88 TL 4.368,75 TL 1.725,61 TL 2.527,17 TL 2.435,37 TL 87.690,76 TL 

    
            

Yardımcı Üretim Gider  

Yerleri 

Ameliyathane  

-Doğumhane 

1.057.559,30 TL           

Yoğun Bakım 417.724,60 TL           

Laboratuvar 611.761,31 TL           

Röntgen 589.538,87 TL           
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Tablo 14: İkinci Dağıtım Özet 

    

Genel Yönetim Üretim Yerleri 

Giderleri Yüklenmiş 

Toplam 

Yardımcı 

Üretim 

Giderleri 
Yardımcı Üretim 

Yerleri Giderleri 

Yüklenmiş 

Toplam 

Esas üretim Gider Yerleri 

Poliklinikler 
4.306.716,29 TL 

1.646.036,60 

TL 
5.952.752,89 TL 

Cerrahi Klinikler 

-Çocuk Klinik 
995.860,48 TL 

278.819,34 

TL 
1.274.679,82 TL 

Dahili Klinikler 
824.081,75 TL 

152.333,55 

TL 
976.415,30 TL 

Diyaliz 
679.417,87 TL 

186.905,78 

TL 
866.323,65 TL 

Acil Servis 
1.667.555,70 TL 

455.224,37 

TL 
2.122.780,06 TL 

Evde Sağlık Hizmetleri 

76.633,88 TL 
11.056,89 

TL 
87.690,76 TL 

 

İkinci dağıtımın yapılmasıyla esas faaliyet merkezi birimlerin birim bazında toplam 

maliyetleri  oluşmuştur.  Bu aşamadan sonra  maliyetler 3.dağıtım ile  ürünlere (hasta 

sayılarına) yüklenecektir.   
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1.7 Üçüncü Dağıtım 

Tablo 15: 3. Dağıtım Tablosu 

  Faaliyet Merkezleri 

 

Toplam 

Faaliyet Maliyetleri 

Ürün-Çıktı Sayısı 

(Sağlıklı İnsan) 

Faliyet 

Maliyetlerine 

Bağlı Hasta 

Birim 

 Maliyet 

Esas üretim 

 Gider Yerleri 

Poliklinikler 5.952.752,89 TL 170.521 Kişi 34,91 TL 

Cerrahi Klinikler 

-Çocuk Klinik 
1.274.679,82 TL 

1.865 Kişi 
683,47 TL 

Dahili Klinikler 976.415,30 TL 779 Kişi 1.253,42 TL 

Diyaliz 866.323,65 TL 3.900 Kişi 222,13 TL 

Acil Servis 2.122.780,06 TL 51.893 Kişi 40,91 TL 

Evde Sağlık 

Hizmetleri 

 

87.690,76 TL 1.560 Kişi 56,21 TL 

 

Üçüncü dağıtımda esas faaliyet merkezleri maliyetleri ilgili faaliyet merkezleri çıktısı 

olan hasta sayıları üzerine yüklenmiştir. 

3. Dağıtım tablosunun incelenmesinde : 

Poliklinik faaliyetleri maliyeti 5.952.752,89 TL  ile en büyük payı alırken, sırasıyla acil 

servis, cerrahi klinikler –kadın doğum ve çocuk servisi, dahili klinikler, diyaliz  ünitesi ve 

evde sağlık hizmeti faaliyet maliyetleri izlemektedir 

Mevcut faaliyet maliyetleri ve sut geri ödemeleri kıyas edilmesi gerektiğinde kurum 

toplam faaliyet  maliyetleri sut giderlerinin çok üstünde olduğu görülmektedir.
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Tablo 16: Faaliyet Maliyetleri Ve Sut Geri Ödemeleri Karşılaştırılması 

  
Faaliyet 

Merkezleri 

 

Toplam 

Faaliyet 

Maliyetleri 

Ürün-Çıktı 

Sayısı 

(Sağlıklı 

İnsan) 

Faaliyet 

Maliyetlerine 

Bağlı Hasta 

Birim 

 Maliyet 

Sut Geri 

 Ödeme 

Esas 

üretim 

 Gider 

Yerleri 

Poliklinikler 

5.952.752,89 

TL 170.521 Kişi 
34,91 TL 33,27 TL 

Cerrahi Klinikler 

-Çocuk Klinik 

1.274.679,82 

TL 1.865 Kişi 
683,47 TL 367,61 TL 

Dahili Klinikler 

976.415,30 

TL 779 Kişi 
1.253,42 TL 595,30 TL 

Diyaliz 

866.323,65 

TL 3.900 Kişi 
222,13 TL 145,89 TL 

Acil Servis 

2.122.780,06 

TL 51.893 Kişi 
40,91 TL 25,95 TL 

Evde Sağlık 

Hizmetleri 
87.690,76 TL 1.560 Kişi 56,21 TL 21,58 TL 

 

2 SONUÇ 

 

90 lar  ve sonrasında ülkemizde ilk adımları atılan ve 2003 yılında fiilen başlayan sağlıkta dönüşüm 

projesi kapsamında  2012 yılı Kasım ayında üst kademe yöneticilerin atanmasıyla faaliyetlerine başlayan 

Kamu Hastaneleri Kurumu na bağlı C sınıfı 50 yataklı Karamürsel Devlet Hastanesinin SUT-TİG 2013 

yılı üç aylık gelir verileri ve HBYS(personel bordro entegre)-MKYS-Sağlık Net’ ten alınan gider verileri 

projeksiyonunda mevcut giderler arasında en büyük oranda maliyeti oluşturan çalışan personelin özlük 

haklarına ait giderlerdir.Personel  giderlerinden maaşların finansmanı genel bütçe tarafından karşılanması 

hastanenin faaliyet maliyetleri ve giderlerinde büyük açığı kapatmaktadır. Bugünkü mevcut gelir ve 

giderler ışığında personel giderleri finansmanın hastane bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı 

görülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda mevcut SUT ödemeleri ile hastanenin kendi kendine 

yetebilirliği analiz edilmiştir. Hastanelerin kendilerini tam anlamıyla finanse edebilmeleri için 25/03/2013 

de yayımlanan SUT 2013 tebliğinde çeşitli güncellemeler yapılmış isede ;  

1-Sut geri ödeme birim puan fiyatlarının dünya standartlarına getirilmesi gereklidir,  

2-% 46 sı atıl olan hasta yataklarının daha efektif kullanımı ile yatan hasta başına düşen personel 

maliyetleri azaltılmalıdır, 

3-Hekimlerin hizmet içi eğitimler ile hastalara güven verme yeteneği artırılmalı ve malpraktis 

korkuları giderilerek gereksiz teşhis tedavi harcamaları azaltılmalıdır, 
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4-Eğer mevcut nüfus için yatak sayıları fazla ise yatak sayıları azaltılmalıdır, unutulmamalıdır ki her 

boş yatak veya gereksiz yere doldurulan yatak bir maliyet ve zarardır, 

5-Yoğun bakım üniteleri ölüm halleri hariç çoğu zaman direk çıktı vermedikleri, yani hastaların yoğun 

bakımlardan servislere çıktıkları için maliyetleri iyi analiz edilememektedir. İyi bir analiz yapılması 

durumunda; ilgili yoğun bakım ünitelerinin kendi basamakları üstünde hasta kabul etmeleri hem hastanın 

yeterli ve gerekli sağlık hizmetine ulaşmasını engellemekte, hem de kurumlara geri ödemelerde zarar 

olarak gözükmektedir. 

6-Hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla ilçe hastanelerinde de planlanan hizmetlerin 

gerekliliği sonuçlarına göre analiz edilmedir. Örneğin; endoskopi ve kolonoskopi hastalarının sonuçlarının 

ne kadarı patolojiktir bakılmalıdır.   

Bu çalışma göstermiştir ki; 

Mevcut geri ödeme sistemi kapsamında hastanelerin personel özlük giderleri ve yıllık cihaz 

yatırımlarını kendilerinin finanse etmeleri mümkün değildir. İster özel ister kamu kaynağı olsun 

hastanelerin ve sağlık yatırımları gerçekçi öngörülerle yapılmalı, maliyet analizleri yapılarak stratejik 

olarak finanse edilmeleri gerekmektedir.  

SGK geri ödeme bedelleri tekrar gözden geçirilmeli, SağlıkNET uygulaması bir adım daha ileriye 

taşınarak hasta tetkik tanı ve tedavileri ülke genelinde sağlık sunucuları içerisinde paylaşılarak gereksiz 

tekrarlanan hizmet maliyetleri en aza indirilmelidir. 
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 BİR KAMU HASTANESİNDE GÖREV YAPAN HEKİMLERİN AKILCI İLAÇ 

KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Meltem SAYGILI * 

Dilek KAHRAMAN ÖZTAŞ* 

Arzu ÇALIK*  

Nezaket TÜRE ÖZDAĞ* 

 

ÖZET 

 Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir sorun olan akılcı ilaç 

kullanımında hekimlerin bilgi ve tutumlarının ortaya konması mevcut yapının iyileştirilmesi açısından 

önem taşımaktadır. Bu çalışma ile hekimlerin akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca hekimlerin bazı sosyo-demografik özelliklerine göre akılcı ilaç 

kullanımına ilişkin tutum ve davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

 Çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Kırıkkale İl 

merkezinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde çalışan hekimler oluşturmaktadır. Mart-Nisan 2013 

tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada örneklem seçilmeden tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Toplam evrenin (120) % 72,5’ine ulaşılmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare ve tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. 

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, hekimlerin % 57,5’inin akılcı ilaç kullanımı 

konusunda herhangi bir eğitim almadığı, % 89,7’sinin reçeteleme yaparken bilgi kaynaklarını kullandığı 

saptanmıştır. En çok yararlanılan kaynaklar ise sırasıyla vademecum (% 82,1), internet (% 53,8) ve tanı ve 

tedavi rehberleri                 (% 51,3)’dir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akılcı İlaç Kullanımı, Hekim, Advers Etki Bildirimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
 Araşt. Görv.Uzm.,  Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 

meltemsaygili@hotmail.com 
*
Uzm. Dr., Genel Sekreter, Kırıkkale Kamu Hastaneler Birliği, doztas@hotmail.com  

*
Hemşire, Kırıkkale Kamu Hastaneler Birliği, arzucalik1@gmail.com 

26
 Biyolog, Kırıkkale Yüksek İhtisas 

Hastanesi, n_ozdag55@hotmail.com 

                                                           
 Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve 
Finansman Ana Bilim Dalı, bulentyildiz25@hotmail.com  

mailto:meltemsaygili@hotmail.com
mailto:doztas@hotmail.com
mailto:arzucalik1@gmail.com
mailto:n_ozdag55@hotmail.com
mailto:bulentyildiz25@hotmail.com


 

310 
 

 

 

 

 

SERVING A PUBLIC HOSPITAL PHYSICIANS EVALUATION OF RATIONAL DRUG USE 

INFORMATION AND BEHAVIOR 

 

 ABSTRACT 
 Other countries in the world is also an important issue for our country, such as rational drug usage, 

improving the knowledge and attitudes of physicians exposing existing structures in terms of importance. 

The aim of study, assessments the physicians regarding the knowledge, attitudes and behaviour of rational 

drug uses. Also some of the socio-demographic characteristics of physicians' attitudes and behaviors based 

on the rational use of medicines if there is a statistically significant difference was analyzed. 

 A questionnaire has been used as a tool for survey data collection. The study population consisted 

of a public hospital physicians in Centra City Kirikkale. The research was carry out  between March-April 

2013,  within the entire universe tried to reach without sample is selected. The total population (120) 

72.5%  has been reached. Chi-square and descriptive statistics were used to analyze the data. 

 According to the results obtained from this study, 57.5%  of physicians per cent does not receive 

any training on rational drug use, 89.7% was used sources of information when making prescribing. The 

most exploited resources are respectively Vademecum (82,1%), internet (53,8%), and diagnostic and 

therapeutic guidelines (51,3% ). 

 

Key Words: Rational Drug Use, Physician, Adverse İmpact Statement. 

 

1.Giriş 

  WHO tahminlerine göre, reçete edilen ilaçların % 50 sinden fazlası uygun olmayan bir şekilde 

dağıtılıyor ya da satılıyor ve hastaların yarısı bu ilaçları doğru bir şekilde kullanmayı başaramıyor 

(WHO,2010:1). Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca, akılcı ilaç kullanımında mevcut durumun 

değerlendirilmesi amacı ile Erzurum, Bolu ve Adıyaman illerinde yapılan çalışmalarda reçetelerin hem 

maliyet hem de kutu sayısı bazında % 50’nin üzerinde akılcı olmadığı (irrasyonel) tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak, iki ilaçtan biri yanlış ya da gereksiz reçete edilmektedir (Sağlık Bakanlığı,2006). İlaçların gereksiz 

ve yanlış kullanımının sağlık harcamalarını artırması ve durumun hasta güvenliğini tehdit eden bir unsur 

olması sebebiyle akılcı ilaç kullanımı konusuna ciddiyetle yaklaşılmalıdır. 

 

1.1. Akılcı İlaç Kullanımı 

 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1985 yılında Nairobi’de düzenlenen toplantıda akılcı ilaç 

kullanımını, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en 

düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlamıştır. Ayrıca ilaçların akılcı kullanımı için ulusal 

ilaç politikalarının geliştirilmesi ve geliştirilecek bu politikanın DSÖ temel ilaçlar politikası eksenli olması 

gerektiği ifade edilmiştir (WHO,1985:25-29).  

 Akılcı ilaç kullanımı kavramının harekete geçirilmesi, bir dizi unsurun akılcılığı ile yakından 

ilişkilidir. Bu unsur şöyle sıralanabilir (Sağlık Bakanlığı, 1993:1-10): 

 İlaçların akılcı seçimi 

 İlaç lojistiğinin akılcılığı 

 Reçete yazma sürecinin akılcılığı 

 Reçete yanıtlama sürecinin akılcılığı 

 İlaçların akılcı tüketimi 

 İlaç bilgisi desteğinin akılcılığı 

 İlaç yönetiminin akılcılığı 
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 İnsanlar genellikle akılcı olmayan ilaç kullanımı için oldukça akılcı nedenlere sahiptir. Akılcı 

olmayan kullanımın nedenleri, bilgi, beceri veya bağımsız bilgi eksikliği, sınırlandırılmamış ilaç 

mevcudiyeti, sağlık personelinin fazla çalışması, ilaçların uygun olmayan dağıtımı, ilaç firmalarının kâr 

yönlendirmelerini içerir (WHO, 2002:1). 

 Türkiye’de geleneksel komşuluk ve akrabalık ilişkileri, kişilerin birbirlerine ilaç tavsiye etmeleri, 

kuruluş hekimine yakınları için kendi üzerinden reçete yazdırma ve hekimin meslek etiğine uymadığı 

hâlde buna ses çıkarmaması gibi faktörler soruna katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, yasal olarak reçeteyle 

satılması gereken ilaçların, geri ödeme için zorunlu olarak reçete ile alınanlar dışında kalanlarının 

eczanelerden rahatlıkla reçetesiz alınabilmesi, akılcı–olmayan ilaç tedavisinin önemli nedenlerinden 

biridir (Oktay ve Kayaalp,2005:139). 

 Akılcı olmayan ilaç kullanımına örnek olarak, hasta başına çok sayıda ilaç kullanımı (polifarmasi), 

antimikrobiyallerin sıklıkla yetersiz dozda ve bakteriyel olmayan enfeksiyonlar için kullanılması ile ortaya 

çıkan uygunsuz kullanımı,  ilaçların oral formülleri daha uygunken enjeksiyon formu kullanılarak ilacın 

fazladan uygulanması, klinik rehberlere uygun reçetelemede başarısızlık, uygunsuz kendi kendine ilaç 

alma (self medikasyon), genellikle sadece reçeteli ilaçlar için doz düzenlemelerini reddetme ya da direnç 

gösterme verilebilir (WHO,2010:1). 

 İlaçların akılcı olmayan kullanımının sonuçları ise tedaviden yarar görülmemesi, istenmeyen ilaç 

etkilerinde artış, uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlı gelişen antibiyotik direnci, ilaçların enjeksiyon 

biçiminde fazla ve steril olmayan biçimde kullanımına bağlı komplikasyon ve kan yolu ile bulaşan 

hastalık riskinde artış, ilaçların aşırı kullanımının ortaya çıkardığı uygunsuz hasta talepleri, ilaç stoklarının 

azalmasına bağlı ilaca erişim güçlüğü ve hastaların sağlık sistemine güveninde azalma, ilaç bağımlılığı ve 

ilaç maliyetinde artıştır. Akılcı olmayan kullanımın sonuçlarının ek maliyeti de hesaba katılmalıdır 

(WHO,2007). 

 Türkiye’de Sağlık Bakanlığı “Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde 

yürütülmesinin sağlanabilmesi ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili [sağlık çalışanlarında ve hastaneye gelen 

vatandaşlarda] farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması” için “Hastane Hizmet Kalite 

Standartları; Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Kılavuz” yayınlamıştır (Sağlık Bakanlığı,2011). 01.07.2011 

tarihinde “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nde hastanelerde akılcı ilaç kullanımıyla ilgili 

maddeler yer almaktadır. Bu maddelerde akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bir ekip kurulması, hastane ilaç 

politikalarının belirlenmesi, hastane de ilaçla ilgili takiplerin ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi, 

hekim, sağlık çalışanları ve eczacıların konuyla ilgili tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi gerektiği 

yer almaktadır (www.kalite.saglik.gov.tr). 

 Toplumsal olarak akılcı ilaç kullanımını sağlamak amacıyla, 08/03/2012 tarihinde Sağlık 

Uygulama Tebliğinin katılım payına ilişkin maddelerinde değişiklik yapılmış, yapılan son düzenlemeler 

ile kişilerden muayene ve ilaç katılım payları alınarak gereksiz ilaç yazdırmanın önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır.  

 Akılcı ilaç kullanımında, ilaç kullanımına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan 

eczacı, ilacı uygulayan hemşire ve tedavi uygulanan hasta, sorumluluk taşıyan taraflardır. Görüldüğü gibi 

konu çok boyutludur (Aydın ve Gelal, 2012:57) Hastaya tanı koyan ve mevcut şartlar içinde en uygun ilaç 

ve tedavi seçimini yaparak hastasına öneren kişi olarak hekimin yükümlülüğü ve davranışı, akılcı ilaç 

kullanım sürecinin en önemli bileşenidir. Bu çalışmada konu hekim boyutuyla değerlendirilecektir. 

 Akılcı ilaç kullanımında hekimlerin doğrudan devreye girdiği nokta reçete yazma sürecidir. 

Reçete yazma alışkanlıklarının temelinde ilaç firmalarının yönlendirme çabaları ve hastaların baskıya 

dönüşen beklentileri değil akılcılık yatmalıdır (Sağlık Bakanlığı, 1993:6). 

 İlacın hekim tarafından rasyonel bir şekilde seçilmesi, genel tıp bilgi ve deneyimine ilave olarak 

ilaçlar hakkındaki bilgisinin de yeterli ve güncel olmasına dayanır. Bunun yanında bütün bu bilgi ve 

deneyimlerin hasta karşısında onun durum ve özelliklerine göre uyarlanması da önemlidir. Sözü edilen 

bilgi, deneyim, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi ve değişen ilaç repertuvarına göre sürdürülmesi: (i) 

mezuniyet–öncesi eğitimde temel farmakoloji bilgisinin verilmesini izleyen dönemlerde rasyonel ilaç 

kullanımına yönelik klinik farmakoloji eğitiminin uygulamalı olarak ve kanıta dayalı tıp kavramına 
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uyularak verilmesine ve (ii) iyi örgütlenmiş ve belirli yaptırımlara bağlanmış mezuniyet–sonrası sürekli 

eğitime dayanır (Oktay ve Kayaalp,2005:138). 

 TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu tarafından 2007 yılında yapılan anket sonucuna göre 

Türkiye’deki tıp fakültesi farmakoloji anabilim dallarının % 70,3’ünde AİK eğitimi verilmekte, eğitim 

müfredatların izin verdiği ölçüde dördüncü, beşinci veya altıncı sınıflarda uygulanmaktadır (Akıcı ve diğ, 

2011:13). 

 Akılcı ilaç tedavisi sürecinin önemli bir bileşeni de hastayı gerek hastalığı, gerekse tedavisi ile 

ilgili olarak bilgilendirmektir. Hastanın tedaviye uyum sağlamasında hastanın eğitilmesi, hekimin 

hastasına daha fazla zaman ayırması, hastaya ilacın kullanımı ile ilgili açık seçik kaleme alınmış 

broşürlerin, notların ve doz cetvellerinin verilmesi ve ilaçla ilgili olarak hekimin yaptığı bilgilendirmenin 

eczanede eczacı ve klinikte hemşire tarafından pekiştirilmesi önemli gerekliliklerdir. Aksi durum, hastanın 

başka hekimlere yönelmesine, yetersiz tedavi edilmesine veya tamamen yanlış uygulamalara yol 

açmaktadır (Oktay ve Kayaalp,2005:139-142). 

 Özkan ve arkadaşları (2001) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, katılımcıların % 28.6’sının 

doktorun önerdiği ilaçları, kullanılması gereken süreden önce kestiği, % 34.9’unun prospektüsleri 

okumadığı, % 28.3’ü ilaçların son kullanma tarihlerine bakmadıkları, % 25.6’sının arkadaş/akraba/komşu 

tavsiyesiyle ilaç kullandığı tespit edilmiş ve % 22.6’sının başkalarına ilaç tavsiye ettiği gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi hastanın ilaç kullanımı konusunda bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

 Akıncı ve diğerlerinin (2001) “sağlık ocağına başvuran 65 yaş ve üzerindeki kişilerle yürüttüğü 

çalışmasında hekimlerin, hastaların % 76.8'ine ilaçla ilgili bilgi vermediği, % 90.6'sına ilaçların yan 

etkisini, % 66.4'üne kullanım talimatlarını, % 87.8'ine ilaçla ilgili uyarıları anlatmadığı saptanmıştır. Aynı 

çalışmada sağlık ocağına başvuranların % 75.2'si kendilerine, muayene edilmeden reçete yazıldığını, 

hastaların % 63.3'ü tanıları ile, % 76.8'i ilaçları ile ilgili kendilerine bilgi verilmediğini bildirmiştir. 

Hastaların % 90.6'sı ilaçların yan etkisinin, % 66.4'ü kullanım talimatlarının, % 87.8'i ilaçla ilgili 

uyarıların kendilerine anlatılmadığını bildirmiştir. Hastaların % 90.6'sına ilaç dışı tavsiyelerden söz 

edilmemiştir. (Akıcı ve diğ. 2001: 104). 

 Özata ve diğerlerinin 2004 yılında Konya’da “hekimlerin rasyonel ilaç kullanımına yönelik 

tutumlarının araştırılması ve reçete yazma davranışlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi” çalışmasında 

hekimlere yöneltilen likert ölçekli ankette “hastayı muayene etmeden ilaç yazar mısınız?” sorusuna 

hekimlerin % 49.8’i hiçbir zaman cevabını verirken, % 46.3’ü bazen, cevabını vermişlerdir. “Hastaya 

ilacın kullanım biçimini anlatır mısınız?” sorusuna hekimlerin büyük çoğunluğu (% 69.08), “her zaman” 

cevabını, “hastaya hastalığı hakkında bilgi verir misiniz?” sorusuna % 69 oranında “bazen”; “yazdığınız 

ilacın yan etkileri hakkında bilgi verir misiniz?” sorusuna ise % 47.34 oranında “hiçbir zaman” cevabını 

vermişlerdir. 

 Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeler ışığında, Kırıkkale ilinde bir kamu hastanesinde görev 

yapan hekimlerin akılcı ilaç kullanımıyla ilgili tutum ve davranışları ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 

2.Yöntem 

  

2.1. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırma, Kırıkkale il merkezinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesindeki hekimlerin akılcı 

ilaç kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

 

 Çalışmanın evreni, Kırıkkale İl merkezinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde çalışan 120 

hekimden oluşturmaktadır. Çalışma, Mart-Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

örneklem seçilmemiş, anket yanıtlamayı kabul eden tüm hekimler çalışmaya dahil edilmiştir. Ulaşılan 

oran % 72,5’tir. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 



 

313 
 

 

 Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, veriler Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı 

İlaç Şube Müdürlüğünün Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımını değerlendirmek amacıyla farklı meslek 

grupları için oluşturduğu anketlerden hekim anketi kullanılarak toplanmıştır. Anket formu, hekimlere 

ilişkin tanımlayıcı bilgiler ve akılcı ilaç kullanımına yönelik tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik 

sorulardan oluşmaktadır. İlaçlarla ilgili bilgi düzeyi, reçeteleme yaparken anamnez bilgileri ve hastayı 

bilgilendirme konularında sorulan sorular 5li likert tipi (hiçbir zaman-her zaman) sorulardır. Ölçeğin 

cronbach’s alpha güvenilirlik kat sayısı ,922 bulunmuştur. Veriler IBM SPSS Statistics 20 programında 

değerlendirilmiştir. 

 

3. Bulgular 

 

 Araştırmada hekimlerin; sosyo-demografik özelikleri, akılcı ilaç kullanımına yönelik tutum ve 

davranışları ile ilgili bulgular elde edilmiştir. Bulgular tablolar halinde sunulmaktadır. 

 

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Hekimlerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

Cinsiyete Göre Dağılım   Sayı     Yüzde Unvana  Göre Dağılım  Sayı      Yüzde 

Kadın 28 32,2 Pratisyen hekim 11 12,6 

Erkek 59 67,8 Uzman hekim 76 87,4 

Yaşa Göre Dağılım        Sayı       Yüzde 

Mesleki Tecrübeye         Sayı            Yüzde 

Göre Dağılım     

24-30 9 10,3 1-3 yıl 5 5,7 

31-40 49 56,3 4-10 yıl 32 36,8 

41-50 19 21,8 11-15 yıl 25 28,7 

51-64 10 11,5 16-20 yıl 12 13,8 

Toplam  87 100 20 yıl üstü 13 14,9 

Toplam 87 100 

 

 Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmamıza  (% 32,2) 28 kadın, (% 67,8) 59 erkek olmak üzere 87 

hekim katılmıştır. Yaş grupları açısından dağılıma bakıldığında 24-30 yaşlar arasında 9 (% 10,3), 31 ile 40 

yaşlar arasında 49 (% 56,3), 41-50 yaşlar arasında 19 (% 21,8), 51 ve 64 yaşları arasında 10 (% 11,5) 

hekim yer almaktadır. Mesleki tecrübeye bakıldığında hekimlerin 5’i (% 5,7) 1-3 yıl, 32’si (% 36,8) 4-10 

yıl, 25’i (% 28,7) 11-15 yıl, 12’si (% 13,8) 16-20 yıl ve 13 hekim (% 14,9) 20 yıl veya daha fazla süredir 

çalışmakta olduklarını beyan etmişlerdir. Hekimlerin 76’sı (% 87,4) uzman hekim, 11 tanesi (% 12,6) 

pratisyen hekimdir. 

 

Tablo 2: Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Sorular 

Mezuniyet sonrası meslek içi eğitimlere katılır mısınız? Sayı Yüzde 

Evet 64 73,6 

Hayır, vakit bulamıyorum 13 14,9 

Hayır, bulunduğum bölgede hiç meslek içi eğitim düzenlenmiyor 10 11,5 

Hayır, eğitime ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. 0 0 

Hayır, yapılan eğitimlerin konu başlıkları ilgimi çekmiyor 0 0 

Toplam 87 100 

Daha önce akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim aldınız mı? Sayı Yüzde 

Evet 36 41,4 

Hayır 51 58,6 

Toplam 87 100 
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Akılcı ilaç konusundaki eğitimi nereden aldınız? Sayı Yüzde 

Tıp Fakültesi 21 58,3 

Sağlık Bakanlığı 9 25,0 

Meslek Odası 2 5,6 

İlaç Firması 2 5,6 

Diğer 2 5,6 

Toplam 36 100 

Hastalar tarafından talep edilen ilaçları reçete ediyor musunuz? Sayı Yüzde 

Evet,reçete etmediğim taktirde tartışma çıkıyor. 9 10,3 

Evet, sadece kronik hastalıkların ilaçlarını reçete ederim. 37 42,5 

Evet, tartışıp bunun yanlış olduğunu anlatacak vaktim olmuyor. 6 6,9 

Hayır, hiçbir zaman muayene etmeden ilaç yazmam. 35 40,2 

Toplam 87 100 

Reçeteleme yaparken bilgi kaynağı kullanır mısınız? Sayı Yüzde 

Evet 78 89,7 

Hayır 9 10,3 

Toplam  87 100 

Reçeteleme yaparken en çok hangi kaynakları kullanırsınız? 

(birden fazla seçenek işaretlenebilir) 

Sayı Yüzde 

Türkiye ilaçla tedavi klavuzu 19 24,3 

Tanı ve tedavi rehberleri 40 51,3 

Vademecum 64 82,1 

Farmakoloji kitapları 19 24,3 

İlaç bilgi yazılım programları (Rx,Media pharma,TEBRP, vb) 2 2,5 

İlaç firmalarının araştırma ve tanıtım çalışmaları 18 23,1 

Meslektaş  19 24,3 

İnternet  42 53,8 

  

 Tablo 2’de hekimlerin akılcı ilaç kullanım davranışlarına ilişkin sorular değerlendirilmiştir. 

Tablodan görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan hekimlerin % 73,6sı mezuniyet sonrası meslekiçi 

eğitimlere katılmaktadırlar. Yine bu hekimlerin %  58,6’sı daha önce akılcı ilaç kullanımı konusunda 

herhangi bir eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. Akılcı ilaç konusunda eğitim alanların % 58,3’ü bu 

eğitimi tıp fakültesinde aldıklarını bildirmişlerdir 

 “Hastalar tarafından talep edilen ilaçları (hastanın önceden kullandığı, başkaları tarafından 

önerilen, hastanın eczaneden aldığı vs.) reçete ediyor musunuz?” sorusuna ise araştırmamıza katılan 

hekimlerin % 42,5’i “evet, sadece kronik hastalıkların ilaçlarını reçete ederim” derken, %  40,2’si “Hayır, 

hiçbir zaman muayene etmeden ilaç yazmam.” cevabını vermişlerdir. Hekimlerin %  10,3’ü ise ilaçları 

reçete etmek istemedikleri takdirde tartışma çıktığından evet reçete ederim cevabını vermişlerdir. 

 Araştırmamıza katılan hekimlerin % 89,7’si reçeteleme yaparken bilgi kaynağı kullandıklarını 

bildirmiştir. En çok başvurulan bilgi kaynakları sırasıyla % 82,1 Vademecum, % 53,8 İnternet, % 51,3 tanı 

ve tedavi rehberleri olmuştur. 

 

Tablo 3: Hekimlerin İlaçlarla İlgili Bilgi Düzeyi 

 

İlaçlarla ilgili bilgi düzeyiniz 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Çok iyi İyi Orta Kötü 
Çok 

kötü 

n %  n %  n %  n %  n %  

Endikasyonlar 35 40,2 49 56,3 2 2,3 1 1,1   

Pozoloji ve uygulama şekli 30 34,5 52 59,8 3 3,4 2 2,3   

Farmakolojik özellikler 10 11,5 45 51,7 28 32,2 1 1,1 3 3,4 
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Kontrendikasyonlar 17 19,5 49 56,3 14 16,1 4 4,6 3 3,4 

Yan etkiler 9 10,3 51 58,6 23 26,4 2 2,3 2 2,2 

İlaçların etkileşimleri(ilaç/besin) 4 4,6 39 44,8 32 36,8 10 11,5 2 2,2 

Uyarılar önlemler 12 13,8 46 52,9 25 28,7 3 3,4 1 1,1 

Özel durumlar (gebelik, pediatri 

vs.) 

16 18,4 45 51,7 20 23,0 4 4,6 2 2,3 

Biyoeşdeğerlilik  7 8,0 43 49,4 22 25,3 12 13,8 3 3,4 

  

Tablo 3’te hekimlerin “İlaçlarla ilgili bilgi düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri 

cevaplar değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan hekimlerin % 40,2’si endikasyonları çok iyi ve %  56,3’ü 

endikasyonları iyi derecede bildiklerini, % 59,8’i pozoloji ve uygulama şeklini iyi düzeyde bildiklerini, % 

51,7’si farmakolojik özellikleri iyi düzeyde bildiğini, % 56,3’ü kontrendikasyonları iyi düzeyde bildiğini, 

% 56,6’sının yan etkileri iyi düzeyde bildiği, % 44,8’inin ilaç etkileşimleri konusunu iyi düzeyde bildiği, 

% 52,9’unun uyarılar ve önlemler konusunu iyi düzeydebildiğini, % 51,7’si ilaçlarla ilgili özel durumları 

iyi düzeyde bildiğini, % 49,4’ü biyoeşdeğerlik konusunu iyi düzeyde bildiklerini beyan etmişlerdir. 

 

Tablo 4: Hastanın Anamnez Bilgilerini Sorgulama 

 

İlaç reçete ederken hastanızın 

hangi anamnez bilgilerinden 

yararlanıyorsunuz? 

Her zaman Sıklıkla Bazen Nadiren 
Hiçbir 

zaman 

n %  n %  n %  n %  n %  

Kullandığı başka ilaçlar 51 58,6 32 36,8 3 3,4 1 1,1   

İlaç alerjisi  38 43,7 33 37,9 12 13,8 3 3,4 1 1,1 

Karaciğer hastalığı 34 39,1 29 33,3 17 19,5 6 6,9 1 1,1 

Böbrek hastalığı 36 41,4 29 33,3 17 19,5 4 4,6 1 1,1 

Kronik bir hastalık öyküsü 43 49,4 32 36,8 7 8,0 4 4,6   

Gebelik durumu 47 54,0 26 29,9 10 11,5 2 2,3 2 2,3 

Hastanın yaşı 54 62,1 25 28,7 5 5,7 1 1,1 2 2,3 

Hastanın cinsiyeti 25 28,7 30 34,5 13 14,9 15 17,2 4 4,6 

 

 Tablo 4’te hekimlerin ilaç reçete ederken hastaların hangi anamnez bilgilerinden yararlandıkları 

konusu değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan hekimlerin % 58,6’sı hastalarının kullandığı başka ilaçlar 

olup olmadığını, % 43,7’si ilaç alerjisi olup olmadığını, %  39,1’i karaciğer hastalığı olup olmadığını, % 

41,4’ü böbrek hastalığı olup olmadığını, % 49,4’ü kronik bir hastalık öyküsü olup olmadığını, % 54’ü 

gebelik durumunu, % 62,1’i hastanın yaşını her zaman sorguladıklarını beyan etmişlerdir. 

 

Tablo 5:  Hekimlerin Hastayı Bilgilendirme Davranışı (1)  

 

Hastanıza ilaçla ilgili verdiğiniz 

bilgilerin sıklığı konusunda ne 

düşünüyorsunuz? 

Her 

zaman 
Sıklıkla Bazen Nadiren 

Hiçbir 

zaman 

n %  n %  n %  n %  n %  

İlacın adı 29 33,3 30 34,5 15 17,2 7 8,0 6 6,9 

Uygulama şekli 56 64,4 22 25,3 6 6,9 1 1,1 2 2,3 

Günlük dozu 57 65,5 21 24,1 6 6,9 2 2,3 1 1,1 

Tedavi süresi 54 62,1 25 28,7 6 6,9 1 1,1 1 1,1 

İlacın etki mekanizması 13 14,9 12 13,8 23 26,4 29 33,3 10 11,5 

İlacın olası yan etkileri 17 19,5 40 46,0 20 23,0 6 6,9 4 4,6 

İlacın fiyatı 4 4,6 9 10,3 15 17,2 23 26,4 36 41,4 

Diğer ilaç/besinlerle etkileşimi 10 11,5 24 27,6 26 29,9 23 26,4 4 4,5 

Uzak durulması gereken aktivite 13 14,9 32 36,8 23 26,4 11 12,6 7 8,0 
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Ne zaman bırakması gerektiği 35 40,2 36 41,4 7 8,0 8 9,2 1 1,1 

İlaçlarla ilgili diğer uyarılar 4 4,6 30 34,5 20 23,0 19 21,8 14 16 

 

 Tablo 5’te araştırmaya katılan hekimlerin hastayı bilgilendirme davranışları değerlendirilmiştir. 

Hekimlerin % 64,4’ü ilacın uygulama şeklini, % 65,5’i ilacın günlük dozunu, % 62,1’i tedavi süresini, %  

40,2’si ilacın ne zaman bırakılması gerektiğini hastalarına her zaman açıkladıklarını bildirmiştir. Ayrıca 

hekimlerin % 46 ‘sı ilacın olası yan etkilerinden ve % 36,8’iilaç kullanırken uzak durulması gerekli 

aktivitelerden hastalarına sıklıkla bahsettiklerini ifade etmiştir. Hekimlerin % 41,4’ü ilacın fiyatından 

hiçbir zaman bahsetmediklerini bildirmiştir. 

 

 

 

Tablo 6: Hekimlerin Hastayı Bilgilendirme Davranışı (2) 

 

Hastaya ilaçlarla ilgili verdiğiniz bilgiyi yeterli buluyor musunuz? Sayı Yüzde 

Evet, çünkü ilaç doğru kullanmazsa, etkin tedavi sağlanamaz. 50 57,5 

Kısmen, kullanımı özen isteyen ilaçlar için. 29 33,3 

Hayır, vakit yeterli değil. 8 9,2 

Hayır, reçetedeki bilgiyi anlatmak eczacının görevidir. 0 0 

Toplam  87 100 

Hastaya bilgi verdikten sonra anlayıp anlamadığını kontrol eder 

misiniz? 

Sayı Yüzde 

Evet, hasta ilacı nasıl kullanacağını tam olarak anlamalıdır. 51 58,6 

Bazen, kullanımı özen isteyen ilaçlar için (örn.inhalantlar) 27 31,0 

Hayır, eczaneden ilaç alırken tekrar anlatılacaktır 2 2,3 

Hayır, vakit yeterli değil. 7 8,0 

Toplam  87 100 

 

 Tablo 6’da yine hekimlerin hastayı bilgilendirme davranışları değerlendirilmiştir. Araştırmaya 

katılan hekimlerin %  57,5’i “Hastaya ilaçlarla ilgili verdiğiniz bilgiyi yeterli buluyor musunuz?” sorusuna 

“Evet, çünkü ilaç doğru kullanılmazsa etkin tedavi sağlanamaz cevabını vermiştir. Yine hekimlerin %  

58,6’sı “Hastaya bilgi verdikten sonra, anlayıp anlamadığını kontrol eder misiniz?” sorusuna “Evet, hasta 

ilacı nasıl kullanacağını tam olarak anlamalıdır.” cevabını vermiştir. 

 

Tablo 7: Advers Etki Bildirimi 

 

Sağlık mesleği mensubu olarak beşeri tıbbi ürün kullanımı ile 

ortaya çıkan ve ürüne bağlı olabileceği düşünülen beklenmeyen 

advers etki bildirimi yapar mısınız? 

Sayı Yüzde 

Evet 31 35,6 

Hayır 56 64,4 

Toplam  87 100 

Şimdiye kadar kaç bildirim yaptınız?   

1-2 22 71,0 

3-5 6 19,4 

6-10 1 3,2 

10'dan fazla 2 6,5 

Toplam 31 100 
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 Tablo 7’de hekimlerin ilaç kullanımına yönelik beklenmeyen (advers) etkiler konusunda bildirim 

yapıp yapmadıkları konusu değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan hekimlerin % 64,4’ü herhangi bir 

bildirim yapmadıklarını ifade etmişleridir. Bildirim yapanların % 71’i yalnızca 1-2 defa bildirim 

yaptıklarını bildirmişlerdir. 

 Araştırmada hekimlerin sosyo-demografik özellikleri ve akılcı ilaç eğitimi alma durumlarına göre 

akılcı ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre meslek içi eğitimlere katılan hekimlerin reçeteleme yaparken bilgi kaynağı kullanma 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlılık söz konusundur (p<0,05). Reçeteleme yaparken bilgi 

kaynağı kullananların % 51,7’si (45) 31-40 yaş aralığında, % 60,9’u (53) erkek, % 33,3’ü 4-10 yıl mesleki 

tecrübeye sahip, %  81,6’sı (76) uzman hekimdir. Ayrıca cinsiyetle meslek içi eğitimlere katılma durumu 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0,05). Meslek içi eğitimlere katılanların % 40,2’si (35) 31-40 

yaşlarında, % 56,3’ü (49) erkek, % 26,4’ü (23) 4-10 yıl mesleki tecrübeye sahip ve % 67,8’i uzman 

hekimdir. 

 

Tablo 8: Ki-Kare Analizi Sonuçları 

 

 Ki-kare 

değeri 
p Karar 

Meslek içi eğitimlere katılma- reçeteleme yaparken 

bilgi kaynağı kullanma durumu 
4,377 0,03 

İlişki 

anlamlıdır 

(p< 0,05) 

Cinsiyet-meslek içi eğitimlere katılma durumu 8,485 0,00 

Mesleki tecrübe- hastaya verilen bilginin anlaşılıp 

anlaşılmadığını kontrol etme 
48,838 0,00 

Akılcı ilaç eğitimi alma- hastanın talep ettiği 

ilaçları yazma 
3,690 0,297 

İlişki 

anlamlı 

değil 

(p> 0,05) 

 

 Mesleki tecrübeyle hastaya verilen bilginin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etme davranışı 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p< 0,05). Hastaya tedavi konusunda bilgi veren 

hekimlerin (evet, hasta ilacı nasıl kullanacağını tam olarak anlamalıdır ve bazen kullanımı özen isteyen 

ilaçlar için) % 48,2’si (42) 31 ile 40 yaş aralığında, % 34,5’i (30) 4-10 yıl mesleki tecrübeye sahip, % 

62,1’i (54) erkek ve % 79,3’ü (69) uzman hekimdir. 

 

4.Tartışma ve Sonuç 

 

 Yapılan bu çalışma ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapan hekimlerin akılcı ilaç 

kullanımı konusunda önemli bulgular elde edilmiştir. Araştırmanın ortaya koyduğu bulgulardan birisi, 

hekimlerin büyük çoğunluğunun akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim almadıkları, alanların ise büyük 

bir kısmının tıp fakültesinde mezuniyet öncesi eğitim aldıklarıdır. Araştırmamıza katılanların % 87,4’ü 

uzman hekimdir. Alınan eğitim üzerinden uzun zaman geçtiği ya da hekimlerin konuyla ilgili hiç eğitim 

almadıkları göz önünde bulundurulursa, akılcı ilaç kullanım ilkelerinin yaygınlaştırılması için hem 

kurumsal hem de Sağlık Bakanlığı düzeyinde bu eğitim ihtiyacının giderilmesi konusunda mezuniyet 

sonrası çalışmalar yapılmalıdır. Hekimlerin %73,2’si mezuniyet sonrası meslek içi eğitimlere katıldıklarını 

beyan etmişlerdir, hekimler bu konuda isteklidirler. Hatta uzmanlık eğitimi düzeyinde akılcı ilaç kullanım 

eğitiminin zorunlu hale getirilmesi önerilebilir. 

 Diğer bir bulgu olarak ise, hekimlerin % 42,5’inin sadece kronik hastalığa ilişkin ilaçları muayene 

yapmadan yazdıkları, ve % 40,2’si hiçbir şekilde hastayı muayene etmeden ilaç yazmadıkları karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bulgu akılcı ilaç kullanımını destekleyen bir bulgudur. Ancak hekimlerin %  10,3’ü ise 
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ilaçları reçete etmek istemedikleri takdirde tartışma çıktığından “evet reçete ederim” cevabını 

vermişlerdir. Bu bulgu akılcı ilaç tüketimi konusunda hasta eğitiminin gerekliliği ve önemini ortaya 

koymaktadır. Hastalara yönelik farkındalık ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla çalışmalar 

yürütülmelidir. 

 Yine hekimlerin % 89,7’si reçeteleme yaparken bilgi kaynağı kullandıklarını bildirmiştir. En çok 

başvurulan bilgi kaynakları sırasıyla % 82,1 Vademecum, % 53,8 İnternet, % 51,3 tanı ve tedavi rehberleri 

olmuştur. Günümüz dünyasında internetin tercih edilen reçeteleme bilgi kaynakları arasında oluşu 

doğaldır. Yine hem kurumsal bazda, hem Sağlık Bakanlığı olarak tüm ülke çapında hekimlerin kapsamlı 

olarak kullanabilecekleri ve rahatlıkla erişebilecekleri, ayrıca Sağlık Bakanlığının Genel İlaç 

Politikalarıyla örtüşen, denetlenebilir ilaç bilgi veri tabanlarının oluşturulması ve kullanıma sunulması 

ihtiyacı olduğu görülmektedir. 

 Başka bir bulgu ise hekimlerin, ilaç reçete ederken, hastayla ilgili bilgileri hangi sıklıkta 

sorguladıkları sorusuna ise en sık özellikle hastanın gebelik durumu (% 54’ü), yaşı (% 62,1’i) ve 

kullandığı başka ilaçlar olup olmadığı konularını sorguladıklarıdır. Akılcı ilaç kullanım ilkelerinde 

hastanın klinik durumuna ve kişisel özelliklerine göre ilaç seçimi önemli bir etkendir. 

 Advers etki bildirimi, akılcı ilaç kullanımında ve gerekli önlemlerin alınmasında, çok elzem 

konulardan biridir. Birim araştırmamızda, araştırmaya katılan hekimlerin büyük çoğunluğu (% 64,4’ü) 

advers etki bildirimi yapmadıkları bildirmişlerdir. Bu sorunun bildirimi nasıl yapacakları ve gerekliliği 

konusunda hekimlerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta 

Kalite Standartları çerçevesinde, bildirimlerin nasıl yapılacağı konusunda talimatların oluşturulmasını 

istemektedir. Hekimlere ilaç advers etki bildirimindeki süreçler, kullanılan form ve bu formun kime teslim 

edileceği gibi konularda bilgi verilmeli ve  hastanede bir advers etki bildirim sistemi oluşturulmalıdır.  

 Gerçekleştirilen ki-kare analizlerinden elde edilen bulgulara göre meslek içi eğitimlere katılan 

hekimlerin reçeteleme yaparken bilgi kaynağı kullanma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlılık söz 

konusundur (p< 0,05). Bu bulgu meslek içi eğitimlerin güncel bilgiyi takip etme ve kanıta dayalı bilgi 

kullanma konusunda hekimleri yönlendirdiğini göstermektedir. Akılcı ilaç kullanımında ilaç seçimi ve bu 

seçimin kanıta dayalı bilgiye dayandırılması önemli bir unsurdur. 

 Ayrıca mesleki tecrübeyle hastaya verilen bilginin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etme davranışı 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p< 0,05). İlişkinin yönü değerlendirildiğinde 

mesleki tecrübe arttıkça, hastayı bilgilendirme davranışının azalması söz konusudur. Konunun nedenleri 

araştırılmalı ve özellikle mesleki tecrübesi fazla olan hekimlerin dikkati hastayı bilgilendirme konusunun 

zorunluluğuna çekilmelidir. 

 Elde edilen bulgular, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapan hekimlerin akılcı ilaç 

kullanımına yönelik tutum ve davranışlarını ortaya koymaktadır. Kırıkkale’deki tüm hekimlere 

genellenememesi araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Araştırmanın diğer bir sınırlılığı ise, bu 

çalışmanın sadece hekimler açısından değerlendirme yaptığı, akılcı ilaç kullanımının çok boyutlu bir alan 

olması nedeniyle, kurumsal bazda bir değerlendirme için diğer meslek gruplarının ve hastalarında bu 

konudaki tutum ve davranışlarını değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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AYAKTAN TEDAVİ HİZMETİ ALAN HASTALARIN HASTA MEMNUNİYETİ: PAMUKKALE 

ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Sağlık hizmetleri kalitesinin belirlenmesinde hasta memnuniyeti önemli bir yer tutmaktadır. Engiz 

(2007) hasta memnuniyetini belirleyen dört temel olgudan bahsetmektedir. Bunlar; hastanın tıbbi 

ihtiyaçları, hastaların diğer sağlık kuruluşlarında edindikleri tecrübeler, hastaların sosyo-kültürel 

durumları ve zihinlerindeki kalite tanımlarıdır. 

Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Hastenesinde ayaktan tedavi hizmeti alan hastaların aldıkları 

hizmete ilişkin memnuniyetlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli veriler 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire 

Başkanlığı tarafından hazırlanan anket aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 16 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, hastaların en yüksek memnuniyeti mahremiyetlerine gösterilen 

özendir. Bunun tersine en düşük memnuniyetin ise hastaların muayene olacakları doktoru seçme 

konusunda olduğu belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet, sosyal güvence, medeni durum, önceden hastaneye 

başvurma faktörleri hastaların tatmini üzerinde %95 oranında etkili olmazken; eğitim durumu aynı 

yüzdeyle hastaların memnuniyetini etkilemiştir. 

Sonuç olarak, kaliteli sağlık hizmeti sunumunda hastanelerden sağlık hizmeti alma talebinde 

bulunan kişilerin özgürce muayene olacakları doktoru seçebilmelerinin hasta memnuniyeti açısından 

oldukça önemli olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: hasta memnuniyeti, sağlık kurumları, hizmet kalitesi 
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THE PATIENT SATISFACTION OF OUTPATIENTS:  PAMUKKALE UNIVERSITY 

HOSPITAL SAMPLE 

 

ABSTRACT 

Patient satisfaction is quite significant in the determination of the quality of health services. Engiz 

(2007) has mentioned that there are four basic principles indicating the gratification level of patients. 

These are medical needs of the patient, the experience of the patients hold from other health institutions, 

the socio-cultural state of patients and mental schemas of quality definitions. 

This research is conducted in order to determine the level of satisfaction of the out patients related 

to the health treatment services they receive in the Hospital of Pamukkale University.The necessary data 

for the research is gathered with a  survey prepared by The Ministry of Health of Turkey the Department 

of Performance Management  and Quality Improvement. The gathered data is analysed by SPSS 16 pack 

programme. 

  According to the acquired data, it is found out that the highest level of satisfaction  is about  the 

care shown to the privacy of the patients. In contrast to this, it is demonstrated that the opportunity to 

choose the doctor based on the own decisions of the patients is the lowest level of satisfaction. In addition, 

while the socio-demographic characteristics such as sex, social assurance, marital status and in-advance 

application to the hospital are stated to have no effect on the patient satisfaction levels by 95%, education 

level is found as the only factor affecting the gratification of the patients by 95%. 

In conclusion, it is underlined that in the provision of quality health services, supplying the 

opportunity to the patients to make free choice of the doctor from whom they are going to receive 

treatment services is crucial when the issue is patient satisfaction. 

Key Words: patient satisfaction,health institutions, service quality 

 

1. Giriş 

Teknolojik gelişmeye paralel olarak değişen toplumsal yaşam ve alışkanlıklar insanlar 

ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların karşılanma biçimini etkilemektedir. Bu gelişim ve değişim insan yaşamının 

her alanını etkilediği gibi insan sağlığı ve sağlıkla ilgili konulara da etki etmektedir.  

Sağlık hizmetleri ilk çağlardan bugüne kadar devam eden sağlığı korumak ve hastalıkların 

tedavisini yapmak amacıyla sunulan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında Yalkın 

(2010: 21) çalışmasında DSÖ’nün sağlık hizmetleri ile ilgili tanımına yer vermiştir. Buna göre sağlık 

hizmetleri; 

“Belirli sağlık kuruluşlarında değişik tip sağlık personelinden yararlanarak toplumun gereksinim 

ve isteklerine göre değişen amaçları değiştirmek ve böylece kişilerin ve toplumun sağlık bakımını her 

türlü koruyucu ve tedavi edici etkinliklerle sağlamak üzere ülke çapında örgütlenmiş kalıcı bir sistemdir.” 

Koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetler dört farklı grupta sağlık 

hizmetlerini oluşturmaktadır (Kavuncubaşı ve Yıldırım 2010: 34). Bu doğrultuda, sağlık hizmetlerinin 

birinci amacı, hastalıkların önlenmesi; ikinci amacı hastalıkların önlenemediği koşullarda hastalıkların 

tedavisini yapmaktır. Ancak bazı durumlarda tedaviler kısmen başarılı olmaktadır ve bazı bireyler 

hayatlarına engelli olarak devam etmek zorunda kalmaktadır. Bu noktada, bireylerin kendi kendilerine 

yeterli olmalarını hedefleyen rehabilitasyon hizmetleri sağlık hizmetlerinin üçüncü amacıdır (Bertan ve 

Güler, 1997: 374). 
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Sağlık hizmetleri kapsamında sunulan olanaklar insanların ihtiyaçlarına göre değişmektedir. 

Hastalıkların ortaya çıkışının engellenmesi, hastalık belirtilerinin giderilmesi, işlev kayıplarının en az 

düzeye indirgenmesi, yaşam süresinin uzatılması gibi faktörler geleneksel beklentiler arasında yer 

almaktadır (Greenwald, 2010: 8’den aktaran Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010: 35). 

Türkiye’de sağlık sektörünün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar son on beş yılda hız 

kazanmış ve hastane sayısında artış yaşanmıştır (Özkan, 2012:35; Kırmızı, 2010:1). Sağlık sektörünün 

büyüyüp gelişmesi iki farklı boyutta ele alınabilir. Bunlardan biri hizmet talep edenler, diğeri de hizmet 

sunanlara ilişkin boyuttur. Sağlık sektöründeki büyüme hizmet sunanlar arasında rekabet ortamı 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla hizmet sunanların kaliteye yönelik hasta taleplerini karşılaması büyük önem 

kazanmaktadır. Özellikle son yıllardaki müşteri merkezli hizmet anlayışının benimsenmiş olması sağlık 

hizmetlerinde de kalite arayışını ortaya çıkarmaktadır (Yılmaz, 2001: 69). Sağlık kurumlarının hizmet 

kalitesinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri hasta memnuniyetidir (Andaleeb vd., 2007; Draper 

vd., 2001). Hasta memnuniyetine ilişkin araştırma sayısı giderek artmakta ve hastaneler hizmet kalitesini 

ölçmede hasta memnuniyetiyle ilgili anket ve ölçekler kullanmaktadır  

Bu çalışmanın amacı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne ayaktan tedavi görmek için gelen 

hastaların, hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinden ne derece memnun olduklarını belirlemektir.  

1.1. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Genel Özellikleri 

Sağlık hizmetleri bireylerin ve toplumların genel sağlığının korunması, hastalık durumunda 

tedavilerinin yapılması ve tedavinin tamamıyla etkili olmaması sonucu ortaya çıkan bir engellilik durumu 

varsa kişilerin bağımsız bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için desteklenmesi amacıyla yapılan 

planlı çalışmaların tümüne verilen addır. Sağlık hizmetleri koruma, tedavi ve rehabilitasyon olarak üç ana 

grupta toplanmaktadır (Bertan ve Güler, 1997: 374) ancak  Kavuncubaşı ve Yıldırım (2010: 36) bu 

sınıflandırmaya Shulz ve Johnson (1976)’dan aktardıkları sağlığın geliştirilmesi hizmetlerini de eklemiştir. 

Aşağıda bu sağlık hizmetleri ile ilgili kısaca bilgi verilmiştir: 

1.1.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 

Koruyucu sağlık hizmetleri toplumda hastalık riskini azaltmak ve  toplumun sağlık seviyesini 

yükseltmek amacıyla çoğu zaman devlet tarafından verilen hizmetlerdir ve bu hizmetlerin odak noktası 

hastalık ya da sakatlık durumu oluşmadan olası risklerle mücadele etmektir (Tengilimoğlu, Işık ve 

Akbolat, 2012: 79). Koruyucu hizmetler çevreye yönelik hizmetler ve bireye yönelik hizmetler olarak 2’ye 

ayrılmaktadır: 

1.1.1.1. Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri: 

Bireyin sağlığı açısından olumsuz etki yaratabilecek biyolojik, fiziksel, kimyasal ve sosyal 

faktörleri ortadan kaldırarak bireyler için daha yaşanır bir çevre hazırlamayı amaçlayan hizmetlerin 

tümüdür (Sözen ve Özdevecioğlu, 1999: 2; Akdur, 1998: 13, akt. Tengilimoğlu vd., 2012: 79). Su 

kaynaklarının sağlanması ve denetimi, katı atıkların denetimi, zararlı canlılarla mücadele, hava kirliliğinin 

kontrolü, iş sağlığı gibi hizmetler çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine örnek olarak verilebilir 

(Akdur, 1998: 13, akt. Tengilimoğlu vd., 2012: 79).  

1.1.1.2. Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri: 

Hastalık etkenlerine karşı bireyin ve toplumun direncinin artırılması, hastalık halinde erken dönem 

tanının konulması ve hastalığın birey üzerindeki yıkıcı etkisinin minimum düzeye indirilmesi gibi 

faktörler kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin amaçları arasında yer almaktadır. Aşılama, ilaçla 

koruma, beslenmenin iyileştirilmesi, sağlık eğitimi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, kişisel hijyen kişi 

odaklı verilen sağlık hizmetlerinin en önemlilerindendir. Bu hizmetlerin verildiği yerler sağlık evi, sağlık 

ocağı, iş yeri reviri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, labaratuvarlar ve çevre 

sağlığı birimleridir (Kısa, 2002: 27, akt. Tengilimoğlu vd., 2012: 80). 

1.1.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri: 
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Bu hizmetler, sağlığını kaybeden kişilere yeniden sağlıklı olmaları hedefiyle sunulan tedavi 

imkanlarıdır. Hekimlerin öncülük ettiği bu alanda ekip çalışması son derece önemlidir. Tedavi edici sağlık 

hizmetleri ayaktan (günübirlik) tedavi hizmetleri ve yataklı tedavi hizmetleri olarak iki gruba 

ayrılmaktadır (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2010: 38). Kavuncubaşı ve Yıldırım (2010)’ın Williams 

(1984)’ten aktardığı bilgiye göre özel muayenehaneler, hasta poliklinikleri, acil servisler, ayaktan cerrahi 

merkezler, evde bakım kurumları, işyeri revirleri ve okul sağlık merkezleri ayaktan tedavi hizmeti 

sağlayan kurumlardan bazılarıdır. 

Kavuncubaşı ve Yıldrım (2010: 40) birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini sağlık 

hizmeti düzeyleri altında toplarken; Kaygın (2012: 9) bu üç hizmet basamağını tedavi edici hizmetler 

başlığı altında vermiştir. Bu hizmetlerin üç farklı aşamada ele alınmasının sebebi ise gerekli olduğunda 

hastaların bir basamaktan ötekine kolayca sevk edilmelerini sağlamaktır. Bu hizmetlerin tümünün amacı 

hastalara maksimum düzeyde kaliteli hizmetler sunarak onların memnuniyetini artırmaktır. Aşağıda bu 

hizmetler ele alınmıştır (Yalkın, 2010: 33; Kaygın, 2012: 9): 

1.1.2.1. Birinci Basamak Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri:  

Tedavinin evde ya da ayakta sunulduğu hizmetleri kapsamaktadır, dolayısıyla bu hizmetler 

çoğunlukla dispanserler, sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri gibi yataksız 

kurumlarda verilmektedir. 

1.1.2.2. İkinci Basamak Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri: 

  Bu sağlık hizmetleri yataklı hastanelerde verilmektedir ve birinci basamakta tedavi edilemeyen 

hastalıkların tedavisiyle ilgili hizmetleri kapsamaktadır. Bu basamakta verilen hizmetlerin maliyeti yüksek 

ve kapsamı oldukça geniş iken; birinci basamak hizmetlere göre bu alanın ulaşılabilirliği daha düşüktür.  

 

1.1.2.3. Üçüncü Basamak Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri:  

Özel bir alanda hizmet veren, yoğun bilgi ve teknolojiyi içeren, karmaşık ve ağır hastalıklara 

yönelik hastaneler üçüncü basamak sağlık hizmetlerini sunan hastanelerdir. Kanser hastaneleri,  

sanatoryumlar, ruh sağlığı hastaneleri bu basamakta hizmet veren hastanelere en iyi örneklerdir. 

1.1.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri: 

Rehabilitasyon hizmetleri hastalık ya da sakatlık sonrası bireylerde ortaya çıkan işlev 

bozukluklarını, günlük hayata uyum sorunlarını ve ruhsal problemleri en aza indirip bireyin bağımsızlığını 

artırmayı hedefleyen hizmetlerdir. Tıbbi ve sosyal rehabilitasyon olarak bu hizmetler ikiye ayrılmaktadır 

(Kömürlü, 2010: 10; Yalkın, 2010: 34): 

1.1.3.1. Tıbbi Rehabilitasyon:  

Hekimler ve diğer tıbbi personel tarafından sunulan, bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların 

düzeltilmesi ve böylece bireylerin yaşam kalitesinin artırılması amacını güden hizmetlerdir. Postür 

bozuklukların düzeltilmesi, ekstremide protezlerin kullanılması, işitme, görme gibi bozuklukların en az 

düzeye indirgenmesi üzerine yapılan çalışmalar tıbbi rehabilitasyondur (Kömürlü, 2010: 10; Yalkın, 2010: 

34). 

1.1.3.2.Sosyal Rehabilitasyon:  

Fiziksel, sosyal ya da ruhsal açıdan engelli bireylerin günlük hayata aktif katılımının sağlanması, 

onların bağımsızlığının artırılması amacıyla uyum, yeni iş bulma ve eğitim odaklı çalışmaların tümünü 

kapsamaktadır (Yalkın, 2010: 34).  

1.1.4. Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri: 

Sigerist’e göre sağlığın geliştirilebilmesi için iyi çalışma koşulları, eğitim, dinlenme ve eğlenme 

gibi hususları barındıran fiziksel kültürün oluşturduğu uygun yaşam standartlarını göz önünde 
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bulundurmak gerekmektedir (Terris, 1992: 268’den aktaran Tengilimoğlu vd., 2012: 84). Bu hizmetlerin 

en önemli amacı bedensel ve zihinsel sağlık durumunu artırmak, yaşam kalitesini ve süresini 

yükseltmektir (Ataklı ve Dikmetaş, 2001: 147’den aktaran Yalkın, 2010: 35). Bilindiği üzere, günümüz 

dünyasında bireylerin yaşam tarzı ve alışkanlıkları pekçok hastalığın gelişmesine sebebiyet vermektedir 

(Kavuncubaşı, 2000: 46’dan aktaran Tengilimoğlu vd., 2012: 84).  

1.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalite 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)’nün tanımına göre kalite, bir ürün ya da hizmetin 

belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özellikler toplamıdır (Erefe, 

1993:21, akt. Atman, 2013: 177). Donabedian (1995) kaliteyi; hastanın iyilik halinin en üst düzeye 

çıkarılması için verilen hizmet olarak tanımlar. Hizmet kalitesini belirlemek için, genellikle hizmet 

kalitesini oluşturan bileşenlerin tespit edilmesi ve ölçülmesi gerekmektedir. Hizmetlerin oluşturulmasında 

temel etken insan davranışlarıdır (Gülmez, 2005: 148). Tükel vd. (2004) kaliteli sağlık bakım hizmeti 

üretilmesinde insan faktörüne dikkat çekerek, sağlıkta kalite için öncelikle işgörenlerin niteliğinin 

artırılması gerektiğini belirtmektedir. 

Kalite üzerine yapılan pek çok araştırma göstermiştir ki hizmet kalitesi, verilen hizmetin 

müşterinin beklentilerini ne derece karşıladığı ile ölçülmektedir. Hizmet kalitesi müşterilerin hizmet 

sağlayıcılarından beklentileri ile hizmet sağlayıcılarının gerçek performansının karşılaştırılması sonucu 

ortaya çıkmaktadır (Teleş, 2011: 17). Donabedian (1995) hizmet kalitesinin öğelerini teknik hizmetler 

kalitesi, bakım hizmetleri kalitesi ve hizmet alan ile sunan kişiler arasındaki ilişki kalitesi olarak 

belirlemiştir. Gülmez (2005: 148) ise hizmet kalitesini belirleyen faktörleri; hizmetin sunulduğu ortam, 

hizmetin görünümü, hizmetin zamanlanması, hizmeti sunanların uzmanlığı, hizmetin güvenilirliği ve 

hizmetin doğru ve esnek olması şeklinde sıralamaktadır.  

Sağlık hizmetlerinde kalite kavramının anlamı tüm paydaşlar için farklılık göstermektedir ancak 

tedarikçilerin, hastaların ve doktorların her birinin ihtiyaçları dikkate alınarak dengeli ve hesap verebilir 

bir sistemin oluşturulması mümkündür (McGlynn 1997:7, akt. Kayral 2012: 57). Bu kavram hastanın 

beklentilerini sadece karşılamayı değil; aynı zamanda onu uzun vadeli memnun etmeyi gerektirir 

(Kavuncubaşı ve Esatoğlu 1998: 270, akt. Kayral 2012). Amerikan Tabipler Birliği (American Medical 

Association) yüksek kaliteli hizmetlerin sunumunda birtakım belirleyici öğelere dikkat çekmektedir. Bu 

öğelerden bazıları şunlardır (Kaya 2005, akt. Teleş 2011: 28): 

1-Hastanın fiziksel, psikolojik ve zihinsel açıdan iyilik halinin ve konfor ihtiyaçlarının en kısa zamanda 

maksimum düzeye çıkarılması şarttır. 

2-Hastalık ya da işlev kayıplarının önlenmesi, bunların erken teşhisi ve tedavisi sağlık düzeyinin 

yükseltilmesi için gereklidir. 

3-Hizmetlerin etkin sunumunu sağlamak için gecikme, hizmetin kesilmesi ya da süreksizliği gibi durumlar 

tamamen ortadan kaldırılmalıdır. 

4-Hizmetin sunumu ile ilgili kararlar söz konusu olduğunda hastadan bilgilendirilmiş onay alınarak onun 

katılımı ve işbirliği teşvik edilmelidir. 

Yüksek kaliteli hizmetlerde bulunması gereken yukarıdaki öğelerin yanında sağlık kurumlarında 

verilen hizmetin kalitesi yedi özellikle tanımlanmaktadır (Donabedian, 1990, akt. Kavuncubaşı, 2000: 273, 

akt. Öksüz, 2010: 36). Bunlar etkenlik, etkililik, verimlilik, optimal olma, kabul edilebilirlik, yasallık ve 

eşitliktir. Öksüz (2010: 36) bu özelliklerin yanında Sarp (2010)’un ilave ettiği süreklilik, tam zamanında 

hizmet sunumu, katılım ve erişilebilirlik kavramlarını aktarmıştır. Genel itibariyle bu faktörler hastanın 

sağlık durumunda en üst düzeyde gelişme sağlamayı, hizmetin hasta üzerinde verimliliğini, düşük 

maliyetle yüksek fayda sağlamayı, hizmetin hastanın ve yakınlarının beklentilerine uyumunu, hizmetin 

toplum tarafından kabul görmesini, ayrımcılık yapılmaksızın hizmetlerin herkese adil bir şekilde 

dağıtılmasını, hasta kayıtlarının düzenli ve yeterli olmasını hedeflemektedir (Öksüz, 2010: 36).  
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1.3. Hasta Memnuniyeti 

Sağlık hizmetleri ile ilgili hasta memnuniyeti ilk kez 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

hemşirelik alanında değerlendirilmiştir (Merkouris vd. 1999, akt. Yılmaz, 2001: 70). Hasta memnuniyeti 

hastaların aldıkları sağlık hizmeti veya tıbbi bakımla ilgili beklenti, deneyim ve değer yargılarını ihtiva 

eden ve daha çok hastaların algılamalarına dayanan bir kavramdır (Top vd., 2010:4). Bu açıdan hasta 

memnuniyeti tanımına ilişkin tam anlamıyla bir görüş birliğinden söz edilmemektedir. Bunun nedeni; 

memnuniyet duygusunun insanların beklenti, arzu ve ihtiyaçları ile ilgili olmasıdır. 

Son yirmi yılda sağlık hizmetlerinde kalite anlayışı farklı yollarla işlerlik kazanmış ve sağlık 

bakım yöneticileri, politikacılar ve sağlık sektörü diğer karar vericileri sağlık hizmetlerinde önemli bir 

kalite göstergesi olarak hasta memnuniyeti üzerinde yoğun bir şekilde durmuşlardır (Top vd., 

2010:4).Hasta memnuniyetini değerlendirmede pek çok boyut ele alınmaktadır. Hoşgönül (1998: 12-13) 

hasta memnuniyetinin boyutlarını şu şekilde sıralamaktadır; hasta-doktor ilişkisi, hasta-hemşire ilişkisi, 

hasta-diğer hastane personeli ilişkisi, bilgilendirme, beslenme hizmetleri, fiziksel ve çevresel koşullar, 

bürokrasi, güven ve ücret. 

Alanyazında hasta memnuniyetine ilişkin daha genel sınıflamalar da bulunmaktadır. Bu 

sınıflamalarda hasta memnuniyeti hastaya, personele, fiziksel ve çevresel özelliklere bağlı olan üç temel 

faktör olarak ele alınmaktadır (Andaleeb vd., 2007; Draper vd., 2001). Dolayısıyla hastanın yaşı, eğitimi, 

mesleği, geliri, cinsiyeti, dili, dini, ırkı ve aile düzeni gibi sosyo-demografik özellikler hastaların 

hizmetlerden duyacağı tatminde önemli bir rol oynamaktadır.  

Hasta memnuniyeti anketleri hastaların memnuniyet düzeylerini ve aldıkları hizmete ilişkin 

algılarını belirlemede kullanılmaktadır (Jawahar, 2007: 2). Ancak hasta memnuniyetinin sunulan sağlık 

hizmeti kalitesini tümüyle belirlediğini söylemek doğru değildir. Hastaların temizlik ve yiyecek gibi 

sunulan hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyinin tedaviye ilişkin kullanılan teknik ve yönteme ilişkin 

memnuniyetlerini doğrudan etkilediğine yönelik görüşler bulunmaktadır (Press, 2006:2). Bu açıdan hasta 

memnuniyeti tedavide kullanılan teknik ve yönteme ilişkin sağlık hizmeti kalitesinin belirlenmesinde tek 

başına yeterli değildir. Ayrıca sağlık hizmeti alan pek çok hasta, sağlık hizmetinin uygun bir şekilde 

verilip verilmediği, hatta gerekli olup olmadığı konusunda yeterli uzmanlık ve beceriye sahip değillerdir 

(Newcome,1997 ve Williams 1994). 

İyi bir tıbbi uygulamada yukarıda sıralanan boyutlardan hasta ve hizmet verenler arasındaki iyi 

iletişimin en önemli faktör olduğunu vurgulanmaktadır. Ayrıca, iyi bir iletişim yalnızca problemlerin hızlı 

ve düzgün belirlenmesinde değil, hasta ve doktor arasında güven ilişkisi oluşması açısından da önemlidir 

(Prasad vd., 2013: 94).  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde ayaktan tedavi gören hastaların 

aldıkları sağlık hizmetine ilişkin memnuniyet düzeyinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 

hasta memnuniyetini belirlemek amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan anket hastalarla yüz yüze 

görüşülerek uygulanmıştır.  

Bu araştırma Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde ayaktan tedavi hizmeti alan hastaların 

memnuniyetlerinin belirlenmesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar adına önem 

taşımaktadır.  

2.2. Araştırma Modeli 
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde ayaktan tedavi alan hastaların memnuniyetleri olduğu gibi 

aktarılmaya çalışılmıştır. Bu özelliği ile araştırma “tarama” türünde bir araştırma niteliğindedir. Neuman 

(2003: 35) bu tür araştırmalarda araştırmacının duruma ve olaya hiçbir şekilde müdahale etmeyip 

sorularının yanıtını almaya çalıştığını belirtmektedir.  

2.3. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini Denizli il sınırları içinde hizmet veren Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin 

tüm ünitelerine başvuran hastalar oluşturmaktadır. Bu hastalardan  on sekiz yaş üzerinde olup 28 Ocak 

2013- 1 Şubat 2013 tarihleri arasında hastane birimlerinden herhangi birine ayaktan tedavi hizmeti almak 

için başvuranların 100 tanesi araştırma örneklemini oluşturmaktadır. 

 

2.4. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Araştırma için gerekli veriler T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta 

Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan anket aracılığıyla araştırmacı tarafından 

yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Veri toplama aracında hastanın sosyo demografik özelliklerinin 

yanında, doktorun yaklaşımına ilişkin algı, hastaneden aldığı hizmete ilişkin memnuniyet düzeyi, hizmet 

aldığı hastaneyi tavsiye edip etmeyeceği ile ilgili sorular bulunmaktadır. Araştırmanın uygulama aşaması 

tamamlandıktan sonra hastalara yönelik elde edilen ham veriler sınıflandırılarak SPSS 16.0 paket 

programı yardımıyla betimleyici istatistikler çıkarılmıştır.  

 

3. Bulgular ve Yorum 

Araştırmaya katılan 100 hastanın 51’i (%51) kadın, 49’u (%49) erkektir. Araştırmaya katılanların yaş 

dağılımları incelendiğinde %11’inin 56 ve üzeri yaş grubunda %16’sının 46-55 yaş arası, %26’sının 

36-45 yaş arası, %30’unun 26-35 yaş arası ve %17’sinin 25 yaş ve daha genç olduğu belirlenmiştir. 

Şekil 1: Hastaların Yaş Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi 

görüşülen hastalar arasından 26-

35 yaş grubu (%30) diğer yaş 

gruplarından daha büyük bir oran 

oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye 

nüfusunun yaş grubu dağılımı ile 

paralellik göstermektedir 
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(TUİK, 2012). Araştırmaya katılan hastaların eğitim durumuna bakıldığında, katılımcıların yarıya 

yakınının (%41) üniversite ve üstü eğitim almış olması dikkat çekmektedir. Geriye kalan hastalardan 

%33’ü lise ve dengi okullardan; %26’sı ise ilkokul ya da ortaokuldan mezun olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmaya dahil olanların sosyal güvenceleri incelendiğinde büyük çoğunluğun (%58) SGK 

çalışanı olduğu belirlenmiştir. Geriye kalanlar arasından %28’i SGK emekli güvencesine sahipken, 

%14’lük kesim yeşil kart, özel sağlık sigortası ya da sosyal güvencesiz grubun herhangi birinde yer 

almaktadır.  

Hastaların hastaneye başvuruları incelendiğinde 68 tanesinin (%68) hastaneye daha önce 

başvurmuşluğu varken, geriye kalan 32 kişinin hastaneye sağlık hizmeti almak üzere ilk kez başvurduğu 

belirlenmiştir. Hastaların çoğunluğunun hastaneye birden daha çok başvurma durumu aldıkları hizmete 

ilişkin olumlu düşündüklerinin bir göstergesi şeklinde düşünülebilir. 

Aşağıdaki tabloda ölçek maddelerinin değerlendirme ortalamalarına yer verilmiştir. 

Tablo 1: Ölçek Maddelerinin Değerlendirme Ortalamaları 

Maddeler x Standart  

Sapma Hasta kayıt 

işlemleri 

2,59 0,78 

Doktor seçimi 1,93 0,967 

Kayıt/kabul 

sırası  

2,48 0,785 

Doktorun 

bilgilendirmesi 

2,51 0,674 

Saygı (doktor) 2,69 0,615 

Saygı (personel) 2,67 0,57 

Mahremiyet 2,71 0,624 

Tahlil/tetkikler 2,26 0,812 

Hastaneyi 

önerme durumu 

2,41 0,78 

Yeniden tercih 

etme 

2,34 0,794 

Temizlik 2,69 0,58 

Hizmet 2,52 0,659 

Tablo 1’de görüldüğü gibi yapılan araştırmada standart sapma değerleri, en düşük (0.57) ve en 

yüksek (0.967) aralığında bulunmuştur. Bu durum katılımcı hastaların araştırma konularında fikir 

birliğinin olduğunu göstermektedir. 

Araştırmadan elde edilen ortalamaları 1.00 - 1.67 değer aralığı ile Hayır; 1.67 - 2.32 değer aralığı 

ile Biraz; 2.33 - 3.00 değer aralığı ile de Evet şeklinde değerlendirmek mümkündür (Uğurlu ve Üstüner, 

2011). 

Tablo 2: Cinsiyetin Hasta Memnuniyetine Etkisi 

Cinsiyet x Sayı Standart Sapma 

Kadın 2,4755 51 0,39204 

Erkek 2,4915 49 0,38084 

Toplam 2,4833 100 0,38472 

Tablo 2’de görüldüğü üzere %95 oranında cinsiyet faktörü hasta tatminini  etkilememektedir. 

Hasta tatmini ile ilgili ortalamaların cinsiyete göre istatistiksel değerlendirmesinde (bağımsız gruplar 

özellik testi) anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0.84, p>0.05). 
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Tablo 3: Öğrenim Durumunun Hasta Memnuniyetine Etkisi 

Öğrenim x Sayı Standart Sapma 

 İlkokul/Ortaokul 2,4135 26 0,39685 

Lise ve dengi okul 2,5985 33 0,34451 

Üniversite ve Üstü 2,435 41 0,39551 

Toplam 2,4833 100 0,38472 

 

Hasta tatmini ile ilgili ortalamaların öğrenim durumuna göre istatistiksel analizinde (bağımlı 

gruplar özellik testi) anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya koymaktadır (t=2.89, p>0.05). Bu durumda 

öğrenim durumunun hasta tatmininde etkili olmadığı söylenebilir. 

Tablo 4: Sosyal Güvencenin Hasta Memnuniyetine Etkisi 

Güvence x Sayı Standart Sapma 

SGK Çalışan 2,4756 58 0,38363 

SGK Emekli 2,5893 28 0,32389 

Diğer 2,3036 14 0,45245 

Toplam 2,4833 100 0,38472 

Sosyal güvencenin hasta memnuniyeti üzerindeki etkisi incelendiğinde, cinsiyet faktörü gibi 

sosyal güvencenin de (%95) hasta memnuniyeti üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Tablo 4’te 

görüldüğü gibi t=2.7, p>0.05 değeri sosyal güvencenin memnuniyet durumuna etki etmediğini 

göstermektedir. 

Tablo 5: Hastaneye Daha Önce Başvurmanın Hasta Mumnuniyetine Etkisi 

Hastaneye Daha Önce 

Başvurma 

X Sayı 

Evet 2,5391 32 

Hayır 2,4571 68 

Yukarıdaki tablo cinsiyet ve güvencede olduğu gibi hasta memnuniyetini % 95 oranında 

etkilemeyen diğer bir faktörün ise hastaneye daha önceden başvurmuş olmayı göstermektedir. Hasta 

tatmini ile ilgili ortalamaların daha önceden başvurma durumuna göre istatistiksel değerlendirilmesinde 

(bağımsız gruplar özellik testi) anlamlı bir fark bulunmamıştır (t= 0.99, p>0.05), dolayısıyla hastaneye 

önceden başvurmanın hasta tatmininde etkili olmadığı söylenebilir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Hastaneler hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar arasında yer almaktadır ve bu alanda 

hizmet veren kurumların odak noktası hizmetten yararlananların memnuniyet düzeyini en üst noktaya 

çıkarmaktır. Sağlık hizmetlerinde hastaların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ölçmek, değerlendirmek ve 

gerekli iyileştirmeleri yapmak açısından hasta memnuniyeti son derece önemli bir kavramdır.  

Bu araştırmada cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, meslek ve sosyal güvenceyi içeren sosyo-

demografik özelliklerin hastaların memnuniyet düzeyinde herhangi bir etkisi olup olmadığına bakılmıştır. 

Buna göre, hasta memnuniyetini etkileyen tek demografik özelliğin eğitim durumu olduğu ortaya 

çıkmıştır; cinsiyet, medeni durum, sosyal güvence ve hastaneye önceden başvurma gibi özelliklerin ise 

hastaların tatmin düzeyini etkilemediği belirlenmiştir. Bu araştırmada eğitim durumunun hasta 
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memnuniyetini etkilediği bulgusu 1987 yılında Millar’ın yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarıyla 

çelişmektedir. 

Hastaların memnuniyet düzeyi kayıt, doktor, yer, bilgi, personele ve doktora saygı, mahremiyet, 

tahlil, önerme, tercih, poliklinik ve hizmet unsurları göz önünde bulundurularak ölçülmüştür. Memnuniyet 

düzeyiyle ilgili iki farklı nokta göze çarpmaktadır. Bunlardan biri en yüksek memnuniyet düzeyi olarak 

belirlenen hastaların mahremiyetine gösterilen özen iken; diğeri ise en düşük memnuniyet düzeyi olan 

hastaların muayene olacağı doktoru kendilerinin seçmesidir.  

Sağlık hizmetlerinde kaliteye ulaşmada hasta memnuniyeti önemli bir faktördür. Bu açıdan sağlık 

hizmeti veren kurumlarda hasta memnuniyetini olumsuz etkileyen faktörlerde iyileşme sağlanması, hasta 

memnuniyetini olumlu etkileyen faktörlerde ise belirli standartlar oluşturulması gerekmektedir. 
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BİR KAMU HASTANESİNDE DİLEK VE ÖNERİ BİLDİRİMLERİNİN YÖNETİMİ VE 

HASTANEDE KALİTE STANDARTLARI UYGULAMALARINA KATKISININ 

ARAŞTIRILMASI 

 

Fatma Şebnem Özdem*  

Mutlu Şeyda Öcalmaz** 

ÖZET 

Çalışmada, bir kamu hastanesinde, hasta, hasta yakını ve çalışanlar tarafından yapılan dilek ve 

öneri bildirimlerinin konularını belirlemek, dilek ve öneri bildirimleri yönetim sürecinin bildirim sayısına 

etkisinin ve yapılan düzeltici faaliyetlerin hastanede uygulanan hizmet kalite standartları uygulamasına 

katkısının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri 2011 yılında hasta, hasta yakını ve 

çalışanların dilek öneri ve şikayet bildirim kayıtlarının geriye yönelik taranması ile elde edilmiştir. Evren 

ve örneklem seçilmemiştir. Verilerin analiz ve değerlendirmesi Microsoft Excel 2010 programı ile 

yüzdelik olarak hesaplanmış ve tablolaştırılmıştır. Araştırmada bir yılda toplam 802 olmak üzere 37 farklı 

konuda bildirim yapıldığı ve en çok bildirimin, iletişim (%19,45) hastane temizliği (%17,33), hastanenin 

fiziksel yapısı (%8,1), teşhis ve tedavi hakkında bilgilendirme (%5,73) ve yemek (%3,86) konularında 

olduğu bulunmuştur. Yönetim tarafından hastanede düzeltici faaliyetler yapılmasına rağmen, yıl içinde 

bildirim yapılan konuların oranlarında bir azalma olmadığı görülmüştür. Dilek ve öneri bildirimleri 

yönetiminin hastanede uygulanan hizmet kalite standartlarına katkı sağladığı ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Dilek ve öneri, hastane, yönetim 

 

 

A RESEARCH ON REQUEST, COMPLAİNT, AND SUGGESTİON MANAGEMENT AND ITS 

CONTRİBUTİON TO THE HOSPİTAL SERVİCE QUALİTY STANDARDS, CARRİED OUT AT 

A PUBLİC HOSPİTAL 

ABSTRACT 

It is aimed to identify the requests and suggestions made by patients, their relatives, employees, 

and to analyze the effects of the management of such requests and suggestions on the number of reports, 

and the corrective actions’ contribution to the application of the quality standards at the hospital. The data 

were acquired by scanning patients and their relatives, and employees requests and suggestions 

retrospectively. The study shows that 802 reports including 37 different issues were submitted in one year, 

the most reported issues were communication (19.45%), cleanliness of the hospital (17.33%), physical 

structure (8.1%), information on diagnosis and treatments (5.73%), and food (3.86%). It is observed that 

the percentages of the reported were not decreased throughout the year, even though the management had 

taken corrective actions at the hospital. It can be argued that the management of requests and suggestions 

can contribute to the application of the quality standards. 
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1.Giriş 

Hizmet, zaman, yer, biçim ve psikolojik yararlar sağlayan ekonomik faaliyetler olarak 

tanımlamaktadır (Atman,2006:565). Bir başka tanıma göre hizmet, müşteri ile hizmeti sunan kişi ya da 

kurumun karşılıklı olarak birbirleri ile iletişim kurmalarını gerektiren sosyal faaliyetlerdir (Karahan, 2000: 

14). 

Sağlık hizmetleri hizmet sektörünün genel özelliklerini taşımakla beraber kendine has başka 

özellikleri de olan bir sektördür. Hizmet sektörünün vazgeçilmezi olan kalite unsuru, sağlık hizmetlerinde 

de geçerli olup, sağlık sektöründe kalitenin teknik yönünü, teşhis ve tedavinin çağdaş tıp bilimine, bilimsel 

standart ve normlara uygun olması, sanatsal yönünü ise verilen hizmetlerin hasta beklentilerini karşılaması 

oluşturmaktadır (Atman, 2000: 569). 

Hizmet kalitesinin en önemli unsuru müşteridir. Sağlık sektöründe müşteri; hasta ve hasta 

sahipleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastaların hizmet kalitesiyle ilgili algılamaları, hastaların tatmin 

elde etmelerindeki ve hastane karlılığındaki etkisi nedeniyle, bir sağlık kurumunun başarısında kilit öneme 

sahip bir  özellik taşımaktadır. Hasta ve hasta sahiplerinin beklentileri ve algıladıkları, sağlık 

hizmetlerinde kaliteyi belirleyen temel özelliklerdendir (Kavuncubaşı, 2000:294).  

Sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesi düzeyini belirleyebilmede,  beraberinde hizmet kalitesinive 

kurumsal performansını arttırmaya yönelik stratejiler geliştirebilmesinde, hastaların beklentileri, 

memnuniyet düzeyleri ve memnuniyetlerini etkileyen etkenler hakkındaki geri bildirimlerinden 

yararlanılmaktadır. Sağlık kurumlarında, hasta memnuniyetinin sağlanması, önleyici ve iyileştirici 

faaliyetlerin yapılabilmesi için hasta görüşlerine değer veren bir yönetimin olması gerekmektedir. 

(Demirok, 2006: 75) 

Hastaların almış oldukları hizmetler hakkında geri bildirimde en etkili yöntemler hasta şikayet 

bildirimlerinin değerlendirilmesi ile geri bildirim broşürleri, dilek ve öneri kutuları, müşteri/hasta 

memnuniyeti anketleri uygulamalarıdır (Eregez,2009:29)   

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2005 yılında uygulamaya geçirilen Hizmet Kalite 

Standartları (HKS), Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışmasının en önemli kriterlerinden 

oluşmaktadır. HKS sağlık hizmetine erişim, hizmet altyapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta 

memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir 

hastane hizmet kalitesini değerlendirme sistemi olup kamu, özel ve üniversite hastanelerinde 

uygulanmaktadır. (HKS, 2011: 3-4)Sağlık kuruluşlarında, Hizmet Kalite Standartları’nın Kurumsal 

Hizmet Yönetimi Bölümü’nün, Yönetim Hizmetleri standardının 59. ve 60.   maddesi gereği, “hasta ve 

mailto:sebnemozdem@gmail.com
mailto:svelioglu@hotmail.com
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yakınlarının görüşü alınmalı ve değerlendirilmeli”, çalışanların görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.  

(Hizmet Kalite Standartları, 2011: 40)  

2. Araştırmanın Amaç Ve Yöntemi 

Çalışmada 2011 yılında hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarının dilek ve öneri formları 

aracılığı ile hastane yönetimine bildirdiği, memnuniyet, memnuniyetsizlik, şikayet, görüş ve öneri 

bildirimlerinin konuları, dilek ve öneri değerlendirme yönetimi,  bildirim konularının karşılığı olan Hizmet 

Kalite Standartlarının kapsamı ile yapılan bildirimlere göre iyileştirici faaliyet yapılıp yapılmadığının 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın verileri, bir yıl içerisinde bildirimlerin yapıldığı dilek ve öneri formları ile 

uygunsuzluk bildirim kayıtları ve düzeltici ve önleyici faaliyet kayıtlarından elde edilmiştir.  Verilerin 

analiz ve değerlendirmesi Microsoft Excel 2010 programında yapılmıştır. 

3.Araştırmanın Bulguları 

Araştırma yapılan hastaneye 2011 yılında hastanenin belirlenmiş alanlarında bulunan dilek ve 

öneri kutularına toplam  bir yılda 802 kişi bildirimde bulunmuştur. 802 bildirimin 4 tanesi hastanede 

çalışan personel tarafından,  diğerleri hasta ve hasta yakınları tarafından yapılmıştır.  Bildirimlerin 

153’ünün 19,07 oranıyla hastane personeline ait olduğu ve hizmet sunumuna duyulan memnuniyet 

bildirimleri olduğu, 649 bildirimin 80,93 oranıyla memnuniyetsizlik, görüş, şikayet ve talep bildirimleri 

olduğu bu bildirimlerden 13 tanesinin hastanedeki dilek ve öneri değerlendirme sürecine alınmadığı 

bulunmuştur. Tespit edilen bildirimler konularına göre gruplandırılarak aylara göre sayıları ve yüzdelik 

oranları ilerleyen bölümlerde tablo ve grafiklerde  gösterilerek açıklanmıştır. 

Yıllık  memnuniyet ve memnuniyetsizlik, görüş, şikayet, talep bildirimlerinin oranı Grafik-1’de, bildirim 

konuları ve yıllık oranları Grafik-2’de gösterilmiştir. 
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Grafik-1: Yıllık Memnuniyet ve Memnuniyetsizlik İle Diğer Bildirimlerin Oranı 
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 Grafik-2:Bildirimlerin Konularına Göre Yıllık  Dağılımı

 

 

3.1. Temizlik İle İlgili Memnuniyetsizlik Bildirimleri  

Temizlik ile ilgili memnuniyetsizlik bildirimlerinin yıl içerisindeki sayı ve oranı ile Hizmet Kalite 

Standartları kapsamı Tablo-1 de gösterilmiştir. Temizlik ile ilgili memnuniyetsizlik bildirimlerinin toplam 

bildirimler içindeki oranı, 17,33’dür. En fazla bildirim diğer aylara oranla sırasıyla Ocak, Şubat, Temmuz 

aylarında yapılmıştır.  Hastanenin Kalite Yönetim Birimi tarafından temizlik memnuniyetsizliğini 

gidermek için başlatılan düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetlerin sayısı 10’dur.  Tablo-1’den temizlik 

memnuniyetsizliği bildirimlerinde 6 ay aralıklarla artış olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo-1: Temizlik İle İlgili Memnuniyetsizlik Bildirimleri 

Aylar  Bildirim  

Sayısı 

Bildirim  

Sayısı 

Oran 

(%) 

Hizmet Kalite Standartları 

Ocak 77 24 31,17 Kurumsal Hizmet Yönetimi Bölümü 

Sağlık Hizmeti Yönetim 

Destek Hizmeti Yönetimi 

 

Bildirim Kapsamı:   

Kurumsal Hizmet Yönetimi 

 Yönetim Hizmetleri 

Sağlık Hizmeti Yönetimi 

 Poliklinik Hizmetleri 

(HKS, 2011: 23-63) 

Şubat 75 21 28 

Mart 77 8 10,38 

Nisan 80 9 11,25 

Mayıs 62 4 6,45 

Haziran 61 5 8,19 

Temmuz 85 18 21,56 

Ağustos 51 11 17,64 

Eylül 39 7 17,94 

Ekim 42 7 16,66 

Kasım 80 10 12,5 

Aralık 73 15 20,54 

 Toplam 802 139 17,33 

 

3.2. Hasta Mahremiyeti İle İlgili Şikayet Bildirimleri  

Araştırmada yıl içinde 802 bildirimin 10’u (%1,24) mahremiyetin sağlanmadığı konusunda olduğu 

bulunmuştur. Bu konu ile en fazla şikayet Haziran ayında olmuştur.    Bildirimlerin tespitinden sonra 

Kalite Birimi tarafından Temmuz ayında   düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmıştır. Temmuz ayından 

sonra bu konuda bir bildirimin yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. HKS’da hasta mahremiyetinin 

sağlanması ile ilgili standartlar, 2 bölüm ve 12 alt standart maddesinde yer almaktadır. Araştırma yapılan 

hastanedeki mahremiyetin sağlanması gerekliliği, Doğum Hizmetleri ve Klinikler standardına girmektedir 

(Hizmet Kalite Standartları, 2011: 23-175)  Yapılan iyileştirici faaliyetler ile HKS’nın gerekliliklerinin de 

sağlanmış olduğu anlaşılmaktadır. 

3.3. Bilgilendirme İle İlgili Şikayetler 

Hasta ve hasta yakınlarının hastalarının durumu hakkında yeterince bilgilendirilmediği 

görüşlerinin diğer bildirimler içindeki oranının %5,73 olduğu bulunmuştur. Yıl içinde düzeltici ve önleyici 

olarak 5 faaliyet başlatılmıştır. “Bilgilendirme” HKS’nın Kurumsal Hizmet Yönetimi ve Sağlık Hizmeti 

Yönetimi bölümlerinin toplam 10 alt başlığının alt standart maddelerinde yer almaktadır (Hizmet Kalite 

Standartları, 2011: 23-175). Bilgilendirme ile ilgili şikayetler Doğum Hizmetleri ve Klinik hizmetlerinden 

yararlanan hastalar tarafından bildirilmiştir. Bu alandaki iyileştirici faaliyetlerle sonucunda HKS’nın 

gereklilikleri yerine getirilmiş olmaktadır. 
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3.4. Hastane Yemeği Memnuniyetsizliği 

Tablo-2’den yıl içinde 8 ayda yemek memnuniyetsizliği bildirimi olduğu ve en fazla bildirimin 

Temmuz ayında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu memnuniyetsizlik için yıl içinde, Ocak, Şubat, 

Mayıs ve Ağustos aylarında düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılıp uygulanmıştır. Verilere göre 

başlatılan faaliyetler sonucunda iyileşmelerin olduğu ifade edilebilir.   

Tablo-2: Hastane Yemeği Memnuniyetsizliği Bildirimleri 

Aylar Toplam Bildirim 

Sayısı 

Bildirim Sayısı Oran 

(%) 

Ocak 77 6 7,79 

Şubat 75 4 5,33 

Nisan 80 2 2,5 

Mayıs 62 2 3,22 

Temmuz 85 9 10,5 

Ağustos 51 3 5,88 

Ekim 42 2 4,76 

Kasım 80 3 3,75 

Bildirim 551 31 5,62 

Toplam 802 31 3,86 

 

3.5. Danışma Hizmeti Memnuniyetsizliği 

2011 yılında 2 ayda toplam 9 kişi danışma hizmetlerindeki memnuniyetsizliklerini bildirmişlerdir. 

HKS’da danışma hizmetinin sağlanması ile ilgili standartlar Kurumsal Hizmet Yönetimi ve Sağlık 

Hizmeti Yönetimi bölümlerinin toplam 13 alt standardında yer almaktadır. Danışma 

memnuniyetsizliğinin, Poliklinik Hizmetleri’nde yaşandığı ve dolayısıyla HKS Standardının Poliklinik 

Hizmetleri kapsamına girdiği belirlenmiştir. Danışma Hizmeti memnuniyetsizliğinin giderilmesi için Mart 

ayında düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmıştır.  

3.6. Muayene Sırası Bekleme İle İlgili Şikayetler 

Bir yılda 802 bildirimin 22’si (%2,74) muayene için uzun süre sıra beklendiği yönündeki 

memnuniyetsizlik bildirimidir. Bildirimlerin en fazla Aralık ayında yapılmıştır. Muayene için bekleme 

süresini azaltmak amacıyla  başlatılan düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmıştır. 

3.7. Bürokratik İşlemlerle İlgili Memnuniyetsizlik 

Yıl içinde 6 ayda toplam 14 kişi hastane işlemlerinin uzun sürmesi yönünde olumsuz geri 

bildirimde bulunmuştur. Yapılan iyileştirici faaliyetler sonucunda bu konudaki memnuniyetsizlik 

bildiriminin azaldığı ifade edilebilir. Tablo-3’de bürokratik işlemlerle ilgili memnuniyetsizlik sayıları ve 

oranları gösterilmiştir. 
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Tablo-3: Hastane İşlemlerinin Uzun Sürmesi İle İlgili Memnuniyetsizlik Bildirimleri 

Aylar Toplam Bildirim 

Sayısı 

Bildirim Sayısı Oran 

(%) 

Şubat 75 4 5,33 

Mart 77 1 1,29 

Nisan 80 2 2,5 

Haziran 61 4 6,55 

Temmuz 85 1 1,17 

Ekim 42 2 4,76 

Bildirim             420 14 3,33 

Toplam 802 14 1,75 

 

3.8. Ziyaret Saatlerinin Arttırılması 

802 kişiden 7’si ziyaret saatlerinin arttırılması talebinde bulunmuştur. Bu konu ile ilgili düzeltici 

ve iyileştirici faaliyette bulunulmamıştır. 

3.9. İletişim Kaynaklı Personel Memnuniyetsizliği 

İletişim, bildirimler arasında 19,45 oranıyla yıl içinde en fazla bildirilen memnuniyetsizlik oranı 

olmakla birlikte aylara göre bildirim sayıları birbirine yakın olan memnuniyetsizlik konusudur. Yıl içinde 

düzeltici, önleyici olarak 9 iyileştirici faaliyet başlatılmıştır. Aynı zamanda periyodik aralıklarla hastanede 

iletişim konusunda çalışan personele eğitimler verilmektedir. HKS’nın Kurumsal Hizmet Yönetimi, Sağlık 

Hizmeti ve Destek Hizmetleri Yönetimi Bölümlerinin 3 alt hizmet başlığı ve alt maddelerinin kapsamı 

iletişim ile ilgilidir. 

Tablo-4: İletişim Kaynaklı Personel Memnuniyetsizliği Bildirimleri 

Aylar Toplam 

Bildirim 

Sayısı 

Bildirim 

Sayısı 

Oran 

(%) 

  

 Hizmet Kalite Standartları 

Ocak 77 14 18,18  

Kurumsal Hizmet Yönetimi Bölümü 

Sağlık Hizmeti Yönetimi Bölüm 

Destek Hizmeti Yönetimi 

Bildirim Kapsamı:  

Kurumsal Hizmet Yönetimi Bölümü 

 Yönetim Hizmetleri 

 Poliklinik Hizmetleri 

Şubat 75 17 22,66 

Mart 77 12 15,58 

Nisan 80 22 27,5 

Mayıs 62 15 24,19 

Haziran 61 16 26,29 

Temmuz 85 13 15,29 

Ağustos 51 10 19,60 
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Eylül 39 7 17,94  

Ekim 42 9 20 

Kasım 80 13 16,25 

Aralık 73 16 21,91 

 Toplam            802 157 19,45 

 

3.10.Sağlık Personeli ve Hizmet Birimi Yetersizliği Görüşü 

Yıl içinde 29 kişi hizmet birimi ve personel sayısının yetersizliği görüşünde bulunmuştur. Bu 

konuda 3 defa düzeltici ve iyileştirici faaliyet başlatılmıştır. Yapılan iyileştirici faaliyetler sonucunda 

sağlık personeli ve hizmet birimi yetersizliği görüşünde yıl içinde belirgin bir azalma olmamıştır.  

Tablo-5: Sağlık Personeli ve Hizmet Birimi Yetersizliği Görüşleri 

 

 

 

 

 

3.11.Bekleme Alanı Memnuniyetsizliği 

Bekleme alanı memnuniyetsizliği bildirimleri 4 ayda yapılmıştır.  Bildirim oranı tüm bildirimler 

içinde  %0,99 dur. Tablo-6’da aylara göre bildirim sayıları gösterilmiş, HKS’nın bekleme alanı ile ilgili 

standart maddelerinin bölüm ve alt başlıkları ifade edilmiştir.  

 

 

 

Aylar Toplam Bildirim 

Sayısı 

Bildirim Sayısı Oran(%) 

Şubat 75 5 6,66 

Mart 77 1 1,29 

Nisan 80 3 3,75 

Mayıs 62 2 3,22 

Haziran 61 5 8,19 

Temmuz 85 4 4,70 

Ağustos 51 3 5,88 

Eylül 39 1 2,56 

Ekim 42 3 7,14 

Aralık 73 2 2,73 

Bildirim             645 29 4,49 

Toplam 802 29 3,61 
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Tablo-6: Bekleme Alanı Memnuniyetsizliği Bildirimleri 

Aylar Toplam 

Bildirim 

Sayısı 

Bildirim 

Sayısı 

Oran 

(%) 

  

Hizmet Kalite Standartları 

Şubat 75 2 2,66 Sağlık Hizmeti Yönetimi Bölümü 

Destek Hizmeti Yönetimi Bölümü 

Kapsam: Sağlık Hizmeti Yönetimi 

Bölümü, Poliklinik Hizmetleri 

(Hizmet Kalite Standartları, (2011: 63-

67) 

Nisan 80 3 3,75 

Mayıs 62 1 1,61 

Ekim 42 2 4,76 

Bildirim             289 8 3,08 

 Toplam 802 8 0,99 

 

3.12. Emzirme Odası Yetersizliği Görüşü 

Hastanede üç ayda toplam 6 kişi emzirme odası yetersizliği görüşünde bulunmuştur.  Emzirme 

odalarının düzenlemesi ile ilgili başlatılan düzeltici ve iyileştirici faaliyet sayısı birdir. Hizmet Kalite 

Standartlarının emzirme odaları ile ilgili düzenlemeleri Sağlık Hizmeti Bölümünün Poliklinik Hizmeti 

standardının alt maddelerinde yer almaktadır.  

3.13. İklimlendirme ve Isınma Memnuniyetsizliği 

4 ayda 8 kişi hastanenin iklimlendirmesinden ve ısınma sisteminden memnuniyetsizlik duyduğunu 

bildirmiştir.   Tablo-7’de memnuniyetsizlik bildirim sayıları  ve  HKS’nın İklimlendirme standardının yer 

aldığı bölümler  gösterilmiştir.  

Tablo-7: İklimlendirme ve Isınma İle İlgili  Bildirimleri 

Aylar Toplam 

Bildirim 

Sayısı 

Bildirim 

Sayısı 

Oran 

(%) 

 

Hizmet Kalite Standartları 

Mayıs 62 1 1,61 Kurumsal Hizmet Yönetimi 

 Tesis Yönetimi  

Sağlık Hizmeti Yönetimi Bölümü 

 Poliklinik Hizmetleri Yönetimi 

 Ameliyathane Hizmetleri 

 Yoğun Bakım Hizmetleri 

 Eczane Hizmetleri 

Temmuz 85 4 4,70 

Kasım 80 1 1,25 

Aralık 73 2 2,73 

Bildirim             300 8 2,66 

Toplam 802 8 0,99 

 

 

 

3.14. Mescit Talebi 
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Bir yılda 802 bildirimin 27’si (%3,36) hastanede mescit olması talebi ile ilgilidir. Hizmet Kalite 

Standartlarının Yönetim Hizmetleri Bölümü’nde ibadet yeri ile ilgili standart madde yer almaktadır 

(Hizmet Kalite Standartları, 2011: 23-43). Bu konuda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmamıştır. 

3.15.  Doğum Sırasında Refakatçi Olması Görüşü 

Yıl içinde 4 ayda 9 kişi doğum sırasında bir yakınlarının da yanlarında bulunabilmesi görüşünde 

olduklarını bildirmişlerdir. Bu bildirim için iyileştirici faaliyet başlatılmamıştır. 

3.16. Fiziksel Yapı İle İlgili Memnuniyetsizlikler 

Bahçe ve çevre düzenlemesi, hastanenin inşaat yapısı, tesisat sistemi gibi tesis ile ilgili bildirimler 

Fiziksel Yapı konu başlığı altında değerlendirilmiştir. 12 ayda toplam 65 kişi hastanenin fiziksel yapısı ile 

ilgili memnuniyetsizliklerini bildirmiştir. Bu memnuniyetsizlikler ile ilgili olarak yıl içinde 4 defa 

düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetler başlatılmıştır. Yıl içindeki toplam 802 bildirimin 65’i (%8,10) 

fiziksel yapının yenilenmesi ile ilgilidir.  

3.17. Diğer Bildirim Konuları 

Bildirim sıklığı fazla olanların dışında kalan  ve Hizmet Kalite Standartları kapsamında 

değerlendirilmeyen 21 konu diğer bildirimler başlığı altında toplanmış ve Tablo-13’de gösterilmiştir. Bu 

konulardan 8 tanesine düzeltici, önleyici faaliyet işlemleri başlatılmıştır. Konular arasındaki “otopark 

hizmetin yararlanabilme ” HKS’nın Kurumsal Hizmet Yönetimi Bölümü’nün Tesis Yönetimi standardıdır. 

“hekim seçme hakkı”, HKS’nın Sağlık Hizmeti Yönetimi’nin Poliklinik Hizmetleri standardını gereğidir. 

Hekim seçme hakkının kullanılabilmesine yönelik düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmıştır. Diğer 

bildirimler başlığı altında toplanan memnuniyetsizlik bildirimleri için hastane yönetimi tarafından yapılan  

düzeltici ve önleyici faaliyetler Tablo-8’de gösterilmiştir. 

Tablo- 8: Diğer Bildirim Konuları ve Dağılımı 

 

Bildirim Konuları 

Bildirim  

Sayısı 

Aylık 

Oran(%)  

Yıllık  

Oran(%) 

DÖFİ 

1-Laboratuvar sonuçlarının danışmadan 

verilmesi görüşü 

1 1,29 0,12 DÖFİ 

2-Refakatçilerin vizit sırasında hasta 

odalarından çıkarılmaması talebi 

2 1,13 0,24  

3-Randevu almada sorun yaşandığı şikayeti 3 3,89 0,37 DÖFİ 

4-Annelere dinlenme odası olması görüşü 4 1,82 0,49  

5-Gürültü şikayeti 2 3,22 0,24  

6-Ziyaretçi saatinin azaltılması görüşü 2 2,73 0,24  

7-Dışarıdan hastaneye yemek getirtilmemesi 

görüşü 

1 2,53 0,12  

8-Yoğun bakımdaki bebeği görmek için 

kamera sistemi olması görüşü 

2 3,92 0,24  
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9-Hastanenin kordon kanı toplama merkezinin 

olması görüşü 

1 1,26 0,12  

10-Kan ve idrar laboratuvarının ayrı olması 

görüşü 

1 1,26 0,12 DÖFİ 

11-Refakatçilere kalacak yer  olması görüşü 1 1,26 0,12  

12-Personel kıyafeti memnuniyetsizliği 

bildirimi 

1 1,63 0,12  

13-Aile Planlaması Kliniği’ne refakatçı 

alınması görüşü 

2 3,92 0,37 DÖFİ 

14-Döner sermayelerin arttırılması talebi 2 2,59 0,24  

15-Ziyaret saatinin yetersiz olduğu görüşü 4 2,59 0,49  

16-Bekleme alanlarına TV olması görüşü 4 2,83 0,49 DÖFİ 

17-Ultrason odasına erkeklerin kabul edilmesi 

görüşü 

1 1,63 0,12  

18-Ziyaretçilerin galoş ve   maske kullanması 

görüşü 

2 1,56 0,24 DÖFİ 

19-İş yükünün fazla olduğuna yönelik çalışan 

bildirimi 

1 1,25 0,12 DÖFİ 

20-Otopark hizmetinden yararlanabilme isteği 3 2,16 0,37  

21-Hekim Seçme Hakkını Kullanamama 

Şikayeti 

2 1,4 0,24 DÖFİ 

4. Sonuç ve Öneriler 

  Araştırma yapılan hastande  Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ve  Hizmet Kalite Standartları 

gereği, dilek ve öneri formları ile hastaların görüş öneri, şikayet, memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri 

alınmakta ve değerlendirmekte ve iyileştirici faaliyetler yapılmaktadır. Hastanede 2011 yılında hasta ve 

çalışanlar tarafından formlar aracılığıyla, 37 konuda bildirim yapılmış ve bu bildirimler üst yönetim 

tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda  düzeltici, önleyici ve iyileştirici  olarak 37 

konudan 20’si için 56 iyileştirici  faaliyet başlatılmıştır.  

En çok bildirim yapılan konular; iletişim kaynaklı personel memnuniyetsizliği, temizlik 

memnuniyetsizliği,  fiziksel yapı ile ilgili memnuniyetsizlik, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi 

ile ilgili memnuniyetsizlik,  yemek memnuniyetsizliği konularında olmuştur.  Bu konularda yıl içerisinde 

toplam düzeltici, önleyici ve iyileştirici olmak üzere 32 faaliyet başlatılmış ve yürütülmüştür.  Bu 

memnuniyetsizlik konularında iyileştirici işlemlerin başlatılmış olmasına rağmen bildirim oranında yıl 

içinde belirgin bir azalma olmamıştır. 

Yapılan çalışmalarda hasta memnuniyetini belirleyen etkenler üzerinde tam bir görüş birliğinin 

sağlanamamış olduğunu belirtmekle beraber, genel olarak hasta memnuniyetini etkileyen konular, 

Personel Hasta Etkileşimi; Bilgilendirme; Beslenme Hizmetleri; Fiziksel ve Çevresel Koşullar; Bürokrasi; 

Güven; Ücret olarak sıralanmaktadır. (Kavuncubaşı,2000:297). Bu bağlamda araştırma sonucumuzda 

belirlenmiş olan en çok memnuniyetsizlik duyulan konuların daha önce yapılmış çalışmalardaki 

memnuniyetsizlik konularını desteklediği ifade edilebilir. 
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Memnuniyetsizliğin bildirildiği 14 konuyla ilgili olarak hastanede verilen hizmetin etkili bir 

şekilde sağlanması, HKS’nın Yönetim Hizmetleri, Tesis Yönetimi, Poliklinik Hizmetleri, Ameliyathane 

Hizmetleri, Klinkler ve Doğum Hizmetleri bölümleri olmak üzere 6 bölümünün  15 alt standart 

maddesinin gerekliliği olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda iyileştirici faaliyetlerin hastanelerde hizmet 

kalite standartlarının uygulamalarına katkıda bulunduğu veya bulunabileceği ifade edile bilinir. Dilek ve 

öneri değerlendirmeleri yönetim sürecinde yapılan iyileştirici faaliyetlerin sürekliliği sağlanabilmeli, tüm 

hastane personeli konularla ilgili olarak bilgilendirilmeli, memnuniyetsizliğin devamının nedenleri ile 

ilgili olarak kök-neden analizleri yapılmalıdır, yönetim süreci ve/veya çözümler farklılaştırılmalıdır. Bu 

çalışmanın devamı olarak hastanede, ayaktan ve yatan tüm hastaların, hastanenin kalitesine olan algılarını 

belirlemeye ve mevcut kalite algıları ile beklenen kaliteli hizmet arasındaki farkı belirlemeye yönelik bir 

başka çalışmanın yapılmasının hastanedeki kalite uygulamalarına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.  

Ayrıca hastanede yapılan memnuniyet anketleri sonuçlarının, hastanede bulunan Hasta Hakları Birimi’ne 

ve diğer mekanizmalara yapılan başvurular ile dilek ve öneri formları ile elde edilen bildirim konularının 

birlikte değerlendirilmesinin, hem hastaların memnuniyetsizlik nedenleri hakkında bilgi vereceği hem de 

kurumun performansını geliştirmede yönetimin alacağı stratejik kararlara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE'DEKİ AII VE B GRUBU DEVLET HASTANELERİNDE VERİ ZAFLAMA ANALİZİ 

İLE FAALİYET GELİRLERİ, KAYNAK VE KAPASİTE PARAMETRELERİNİ KULLANARAK 

ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ 
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Demet POLAT
 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; genel hastane statüsündeki AII ve B grubu 95 devlet hastanesinin 2011 

yılı faaliyet gelirleri ve kaynak-kapasite verilerini kullanarak Veri Zarflama Analizi ile hastanelerin 

etkinliklerinin ölçülmesidir. Model olarak VZA’nın girdi yönelimli CCR ve BCC modelleri seçilmiştir. 

Etkinlik ölçüm modeli altı çıktıdan (Toplam Döner Sermaye, Laboratuvar, Radyoloji, Ameliyat 

Anestezi-Paket İşlem, Ayaktan Hasta, Yatan Hasta Gelirleri) ve dokuz girdiden (Toplam Yatak Sayısı, 

Poliklinik Oda Sayısı, Hizmet Alımı Personeli Sayısı, Uzman Hekim Sayısı, Pratisyen Hekim Sayısı, 

Hemşire ve Ebe Sayısı, Diğer Personel Sayısı, Toplam Kapalı Alan-m2, Döner Sermaye Giderleri) 

oluşmaktadır. VZA ile yapılan analiz sonucunda AII Grubu hastanelerden % 69,81’inin Toplam, % 

83,02’sinin Teknik ve %71,70’inin ise Ölçek Etkin olduğu tespit edilmiştir. B Grubu hastanelerin ise 

%71,43’ünün Toplam, % 83,33’ünün Teknik ve %71,43’ünün ise Ölçek Etkin olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hastane, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi 
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MEASUREMENT OF EFFİCİENCY OF AII AND B GROUP STATE HOSPİTALS İN 

TURKEY BY EMPLOYİNG DATA ENVELOPMENT ANALYSİS USİNG OPERATİNG 

INCOMES, RESOURCE AND APACİTY PARAMETERS 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to measure the performances of hospitals through Data Envelopment 

Analysis using the operating incomes and resource-capacity data relating to year 2011 of 95 AII and B 

group hospitals of general hospital status. Input oriented CCR and BBC models of VZA were 

employed as models. Efficiency measurement model consists of six outputs (Total Floating Capital, 

Laboratory, Radiology, Operation, Outpatient, Inpatient Incomes) and nine inputs (Numbers of Beds, 

Polyclinics, Other Personnel, Service Procurement Personnel, Specialist Physicians, Nurses and 

Midwives; Indoors Area-m2, Rolling Capital Expenses). As a result of the analysis carried out with 

VZA, it was found out that 69,81% of AII Group hospitals were Totally, 83,02% Technically and 

71,70% Scale Efficient. Of B Group hospitals, on the other hand, 71,43% was Totally, 83,33% 

Technically and 71,43% Scale Effective.  

Key Words: Hospital, Efficiency, Data Envelopment Analysis 

 

1. Giriş 

Doğuştan kazanılan bir hak olan sağlık hizmetlerinin verilmesinde çok önemli yeri olan 

hastaneler herkese gerekli olan bu sağlık hizmetini erişilebilir, yüksek kalitede, etkili, karşılanabilir 

maliyette, toplumca kabul gören tarzda ve hasta memnuniyeti odaklı olarak sunmak durumundadır. Son 

yıllarda Türkiye’de sağlıkta dönüşüm kapsamında sağlık hizmetleri ve hastane işletmeciliği alanında 

çok önemli değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Sağlıkta dönüşüm ile sağlık hizmetlerinde kaliteli, 

erişilebilir ve hasta odaklı hizmet verme prensipleri devlet politikalarında belirleyici rol almıştır. Bu 

politikalarla birlikte vatandaşın beklentilerinin de artması sağlık hizmetleri sunumundaki maliyetlerin 

artışına sebep olmuştur. Bu durum hastane yöneticilerini kaynak-kapasite kullanımı, gelir ve maliyetler 

üzerinde daha yoğun ve dikkatli çalışmaya sevk etmiştir.  

 

1.1.  İşletme Olarak Hastane Kavramı ve Sağlık İşletmelerinde Performans 

Sağlık hizmetlerinin etkin sunumu, toplumsal gelişmenin en temel öğelerinden birisini 

oluşturmaktadır. Hizmet sunumunda etkinliğin sağlanmasında öncelikle sağlık hizmetlerinin nitelik ve 

niceliğinin arttırılması ve bu bağlamda devletin yarı kamusal mal niteliği olan bu hizmetlere önem 

vermesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok ülkede sağlığın dışsal faydasının yüksek 

olmasının getirdiği bir sonuç olarak kamu sektöründe ağırlıklı bir yapılanma söz
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konusudur. Bunun yanında sağlık hizmetlerinin gerek sunumunda gerek finansmanında özel sektör de 

yer almaktadır (Altay, 2007: 33).  

Performans çok genel anlamda işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için gösterilen tüm 

çabaların değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir (Akal, 1992, 1). Performansın daha kapsamlı tanımını 

ise: bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir teşebbüsün o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak 

nereye varabildiği, başka bir deyişle, neyi sağlayabildiğinin nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak 

anlatımı şeklinde yapmak mümkündür (Baş ve Artar, 1991: 13).  

Etkili bir sağlık işletmesi oluşturulabilmesi için güçlü bir performans değerlendirmesi 

gerekmektedir. Performans değerlemesinden elde edilen bilgiler, yöneticiler tarafından 

organizasyonların rekabet üstünlüğü elde etmesi ve sürekli geliştirilmesi amacıyla stratejik bir araç 

olarak kullanılmaktadır (Waldman, 1997: 264). İşletme yöneticileri, performans değerlendirmesinden 

elde edilen bilgiler olmadan işletmenin geleceğine yönelik kararlar veremez (Tetik, 2003: 222) 

Performans konusu, özellikle sağlık sektörüne büyük miktarlarda kaynak ayıran gelişmiş 

ülkelerde geniş çapta ilgi odağı olmuştur. Hızla artan maliyetlerin kontrol edilmesi gereğinin 

kaçınılmaz bir gerçek ve sorumluluk olduğundan hareketle, sağlık bakım hizmeti sunan örgütler ve 

hizmet sunucu grupları (örneğin hekimler), teknik performans anlamında mercek altına yatırılmaya 

başlanmıştır (Şahin ve Özgen, 2001: 44). 

 

1.2. Performans Ölçümünün Amaçları 

Performans ölçümü; bir bireyin, grubun veya kurumun amaçladığı işi ne kadar 

gerçekleştirebildiğinin nicelik ve nitelik olarak ifadesidir. Performansın ölçümü, belirli bir dönem 

boyunca bir kurum tarafından veya bir program altında yürütülen faaliyetlerin rakamlarla ifade 

edilmesidir. Sağlıklı bir performans ölçümü, program faaliyetlerinin arzulanan sonuçları ne derece 

yerine getirdiği hakkında bir değerlendirme yapmaya imkan verir (Aral, 2001: 9). 

Performans hedeflerini belirlemek, performansı değerlendirmek ve ölçmek, ulaşılmak istenen 

performans düzeyi ile mevcut performansı karşılaştırmak, ulaşılan performans ile belirlenen hedefler 

arasındaki farkları hesaplamak ve bu farkların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alarak 

harekete geçmek, yönetimin denetim işlevini yerine getirmesinin gereğidir. Ulaşılan performans ile 

hedeflerin karşılaştırılması sonucunda, eğer performans yeterli düzeyde bulunursa bir sonraki dönemde 

de aynı veya daha yüksek performansın gösterilmesi için çalışılır. Eğer performans yeterli seviyede 

bulunmazsa sorunun nedenleri araştırılır ve sorun çözülerek performansın artırılmasına çalışılır 

(Coşkun, 2006: 28-29). 

  

1.3. Performans Ölçütü Olarak Etkinlik 

Etkinlik; “Bir girdi unsurunun fiili kullanım durumunun belli tekniklerle tespit edilmiş 

standartlarla kıyaslanması ile bulunan bir göstergedir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu göstergeye 

yeterlilik derecesi de denilmektedir (Takan, 2002: 666). Diğer bir tanıma göre etkinlik; "minimum çaba 

veya maliyet ile maksimum sonuçlar elde etme kapasitesi" olarak, organizasyonel anlamda ise "bir
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girdi-çıktı mekanizması aracılığı ile işlerin en doğru şekilde yapılması" şeklinde tanımlanmaktadır 

(Kök ve Deliktaş, 2003: 43). 

Etkinlik; Teknik etkinlik, Ölçek etkinliği ve Fiyat etkinliği olarak üç alt başlıkta 

tanımlanabilmektedir. Teknik etkinlik, mevcut bilgi ve teknoloji ışığında, belirli bir girdi bileşimi 

kullanılarak en fazla çıktının elde edilmesi ya da belirli bir çıktı bileşiminin en az girdi kullanılarak 

üretilmesi başarısıdır. Ölçek etkinliği, en uygun ölçekte üretim yapma başarısıdır. Üretim sürecinde 

girdi faktörü maliyetlerinin bilindiği ve önem taşıdığı durumda, teknik ve ölçek etkinliğine ek olarak, 

fiyat etkinliğinin veya aynı anlamda kullanılan tahsis etkinliğinin incelenmesi gerekir. Tahsis etkinliği; 

karar verme biriminin, minimum maliyetle üretim yapmasını sağlayan en uygun faktör bileşimiyle 

mevcut durumun kıyaslanmasını ifade eder (Tarım, 2001:14,16,27). VZA’da etkinlik, etkin sınıra olan 

radyal uzaklık (bir noktanın geometrik olarak orijine olan uzaklığı şeklinde tanımlanabilir) ile 

ölçülmektedir (Güran ve Cingi, 2002: 67).  

 

1.4.  Performans Ölçümünün Yöntemleri 

 

1.4.1 Oran Analizi 

Performansın ölçümünde kullanılan yöntemlerden en yaygın ve uygulaması kolay olanı oran 

analizidir. Tek girdinin tek çıktıya oranı olarak tanımlanan oran analizi (ya da rasyo analiz) 

yaklaşımında her bir oran, performansla ilgili boyutlardan sadece bir tanesini göz önüne alırken diğer 

boyutları göz ardı etmektedir. Örneğin; finansal analizlerde kullanılan oranlar (likidite, mali bünye, 

faaliyet, karlılık vs.) o faaliyet dönemi içindeki olayların yorumunu, yalnızca ilgili orana konu olan 

kalemler bazında yapabilirler. Oranlarla yapılan değerlendirmelerin bir başka zayıf yönü de; mutlaka 

bir şeylerle karşılaştırılmaya gereksinim duymalarıdır. Örneğin, oranla performans ölçümü yapılan bir 

işletmedeki sayısal sonuçlar ya önceki yıllara ait kendi verileri ile ya da diğer işletmelerin benzer 

verileri ile karşılaştırılabilir (Gülcü vd., 2004:3). 

 

1.4.2 Parametrik Yöntemler 

Tek faktör oranları, bir üretim sürecindeki girdi ve çıktı birimlerinin ortak bir birim ile ifade 

edilemediği durumlarda, tek tek faktörlerin kullanım verimliliğini göstermekten başka bir anlam ifade 

etmez. Genel olarak üretimin etkinliği hakkında tek faktör oranlarını kullanarak bir şey söylemek de 

mümkün değildir. Etkinlik ölçüm yöntemlerinden bir diğeri ise, çoklu regresyon yaklaşımıdır. Çoklu 

regresyon yaklaşımında, bir üretim sürecinin girdileri ile çıktıları arasında bir üretim fonksiyonu 

tahmin edilmektedir. Bu tahmin sonucunda çıktıları tahmin edilen düzeyin üzerinde olan üretim 

birimleri etkin olarak kabul edilmektedir (Güran ve Cingi, 2002: 56). 

Parametrik yöntemlerde etkinlik ölçümü yapılırken, genellikle tek bir çıktının birden fazla girdi 

ile ilişkili olduğu çoklu regresyon analizinden yararlanılmaktadır. Çoklu regresyon analizi ile yapılan 

etkinlik ölçümünde, regresyon doğrusunun üzerinde kalan birimler etkin olarak tanımlanırken, 

doğrunun altında kalan birimler etkin olmayan olarak nitelendirilmektedir. Analiz sonunda elde edilen 

artık değerleri pozitif olan birimler etkin, negatif olanlar etkin olmayandır (Cingi ve Tarım, 2000: 18).  

1.4.3 Parametrik Olmayan Yöntemler 

Parametrik yöntemlere bir alternatif olarak ortaya çıkan parametrik olmayan yöntemler, genel 

olarak matematik programlamayı çözüm tekniği olarak kabul eder. Bu tür yöntemler, üretim 

fonksiyonunun ardında herhangi bir analitik formun varlığını öngörmezler. Bu özelliklerinden dolayı 

parametrik yöntemlere göre daha esnektirler. Ayrıca birçok girdili ve birçok çıktılı üretim ortamlarında 

performans ölçümüne uygun yapıdadırlar (Yolalan, 1993: 5). 
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1.5. Veri Zarflama Analizi 

Veri Zarflama Analizi; farklı birimlere sahip çok sayıda girdi ve çıktının söz konusu olduğu ve 

bunların ortak bir ölçüt temeline indirgenemediği durumlarda, nispi toplam faktör etkinliğini ölçme 

imkanı veren, üretimin ekonomik teorisi ile uyumlu ve parametrik olmayan bir yaklaşımdır (Güran ve 

Cingi, 2002:69). Başka bir tanıma göre ise, Veri Zarflama Analizi ürettikleri mal ve hizmet açısından 

birbirine benzer ekonomik karar birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilen 

parametresiz bir etkinlik ölçüm yöntemidir (Boussofiane vd., 1991:7). Diğer etkinlik ölçüm 

yöntemlerinin, çok sayıda girdi ve çıktının karşılaştırılmasını zorlaştıran yetersizlikleri bu yöntem ile 

aşılmaya çalışılmıştır. Birden fazla girdi kullanılarak birden fazla çıktının elde edildiği üretim 

ortamlarında, parametrik yöntemlerde olduğu gibi önceden belirlenmiş herhangi bir analitik üretim 

fonksiyonunun varlığına gereksinim duymadan ölçüm yapılabilmesi VZA’ nın önemli bir özelliğidir 

(Özsever vd., 2009:48). Veri Zarflama Analizinde bir karar verme biriminin etkinlik skoru, çıktıların 

ağırlıklı toplamının girdilerin ağırlıklı toplamına bölünmesiyle tanımlanmaktadır. Doğrusal 

Programlamadan yararlanarak çözülen bu problemde ağırlıkları atamak güçtür. Bu noktada Veri 

Zarflama Analizi ile her bir karar verme biriminin kendi etkinlik skorunu en büyük yapacak şekilde 

girdi ve çıktı ağırlıklarının seçileceği ve aynı ağırlık değerleri altında tüm diğer karar verme 

birimlerinin etkinlik skorlarının bire eşit ya da daha küçük olacağı varsayılmaktadır (Golany, 1988: 

239). Bu koşul altında çözülen problemde amaç fonksiyon değeri bire eşit olan karar verme birimleri 

etkin olarak nitelendirilir ve etkin sınırda yer alırlar. Etkin sınırda yer almayan, yani etkinlik skoru 

birden küçük olan karar verme birimleri etkin olmayan birimler olarak tanımlanırlar. Veri Zarflama 

Analizi, etkin olmayan karar verme birimlerinin etkin olmayışının kaynağını ve miktarını 

tanımlamaktadır. Dolayısıyla, karar verme birimi ya da yöneticisi kaynağı vemiktarı belli olan bu etkin 

olmayış sorununu giderecek gerekli önlemleri alabilecektir (Li vd., 2002: 613). 

 

1.6. Veri Zarflama Analizinin Sağlık Sektöründeki Bazı Uygulamaları 

İlk olarak özellikle üretim yönetimi alanında uygulama bulan Veri Zarflama Analizi daha 

sonra, hizmet işletmeleri ve diğer alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Veri Zarflama Analizi 

uygulama alanında; hastanelerin (Banker vd., 1986:30), restoranların (Banker ve Morey, 1986:1613), 

sağlık hizmetleri işletmelerinin (Chilingerian ve Sherman, 1994:16) ve banka şubelerinin (Sherman ve 

Gold, 1985:297) etkinliklerini ölçmeye yönelik çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

Grosskopf ve Valdmanis'in (1987) "Measuring Hospital Performance: A Nonparametric 

Approach" adlı çalışmasında, kamu kesimine ait devlet
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hastanelerinde etkinlik düzeyi ile mülkiyet biçimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Mülkiyet ile etkinlik 

arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Özcan ve McCue (1996) tarafından ABD'de faaliyet 

gösteren Akut Bakım Hastaneleri'nin finansal performansları VZA tekniği ile değerlendirmiştir. Harris 

ve arkadaşları (2000) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise hastanelerin birleşmelerinin hastane 

etkinliği üzerine etkisi VZA yöntemiyle incelenmiştir. Hastane birleşmelerinin genel olarak etkinliğe 

olumlu yansıdığı gözlemlenmiştir. Şahin ve Özgen (2000), "Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin 

Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi" adlı çalışmada, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki il devlet 

hastanelerinin karşılaştırmalı teknik verimliliklerini ölçmek ve verimsiz hizmet ürettiği belirlenen 

hastaneler için verimsizlik kaynakları ve düzeyleri incelenmiştir. Bal (2010) doktora tezi çalışmasında 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinin etkinlik seviyelerini belirlemek ve bilgi 

sistemlerinin performansa etkilerini tespit etmek amacıyla Veri Zarflama Analizi yöntemini 

kullanmıştır. Bal (2010) Çalışmasında büyük ameliyat yapılabilen yüz yatak ve üzerinde yatak ile en az 

elli uzman hekim kapasitesine sahip 41 küçük, 39 büyük olmak üzere toplam 80 hastaneyi dahil etmiş 

ve VZA yöntemiyle toplam etkinlik (CRS), teknik etkinlik (VRS) ve ölçek etkinliği olmak üzere üç 

farklı etkinlik skoru hesaplamıştır. 

 

2. VZA Yöntemi İle Devlet Hastanelerinin Etkinliklerinin Ölçülmesi 

2.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma ile kamu adına faaliyet gösteren genel hastane statüsündeki AII ve B grubu 95 adet 

devlet hastanesinin faaliyet gelirleri ve kaynak-kapasite verileri üzerinden Veri Zarflama Analizi 

yöntemi kullanılarak etkinlik ve performanslarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. 

 

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Verilerin Temini 

Araştırma için Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait toplam 1402 hastane 

içerisinden 700 adet olan ve kurum türü genel hastane olan devlet hastaneleri seçilmiştir. Bu hastaneler 

içerisinden homojenliğin sağlanması için yatak kapasitesi olarak 100 yatak ve üzeri olan, bünyesinde 

ise en az 50 adet uzman hekim çalıştıran devlet hastaneleri seçilmiştir. Bu kriterleri karşılayan 103 

hastane tespit edilmiş olup bunlardan sekiz tanesinin verilerindeki tutarsızlık ve uç değerler içermesi 

nedeniyle çalışmaya dahil edilmemiştir. Seçilen 95 adet devlet hastanenin kaynak-kapasite ve hizmet 

sınıfı olarak farklılıklara sahip olacağı düşünüldüğünden iki ayrı gruba bölünmüştür. Bu ayırma işlemi 

Sağlık Bakanlığının hastaneleri çeşitli kriterlere göre ayırmak için kullandığı AI, AII, B, C, D, E 

gruplara göre yapılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2010: 4-5). Buna göre 53 hastanenin AII Grubuna 42 

hastanenin ise B grubuna dahil olduğu görülmüştür. Genel hastane statüsünde hizmet veren 95 adet 

devlet hastanesi VZA ile analiz edilmek üzere KVB olarak seçilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler 

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ve Tedavi 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Araştırma kapsamında VZA yöntemi ile 

hastanelerin Toplam (CRS), Teknik (VRS) ve Ölçek etkinlikleri hesaplanmış ve sonuçlar tablolar 

halinde sunulmuştur. 

 

 

3. Araştırma Verilerinin Analiz ve Bulguları 

 

Çalışmada Kullanılan Çıktı Değişkenleri: Toplam Döner Sermaye, Laboratuvar, Radyoloji, 

Ameliyat Anestezi-Paket İşlem, Ayaktan Hasta, Yatan Hasta Gelirleri 
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Çalışmada Kullanılan Girdi Değişkenleri: Toplam Yatak Sayısı, Poliklinik Oda Sayısı, 

Hizmet Alımı Personeli Sayısı, Uzman Hekim Sayısı, Pratisyen Hekim Sayısı, Hemşire ve Ebe Sayısı, 

Diğer Personel Sayısı, Toplam Kapalı Alan-m2, Döner Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır. 

Tablo 3. 1. Hastanelerin Etkinlikleri İle İlgili Tanımlayıcı Ölçütler 

AII ve B Grubu 

Hastaneler için 

Tanımlayıcı Ölçütler 

TOPLAM 

ETKİNLİK (CRS) 

TEKNİK 

ETKİNLİK (VRS) 

ÖLÇEK 

ETKİNLİĞİ 

AII B AII B AII B 

Toplam Hastane Sayısı 53 42 53 42 53 42 

Etkin Hastane Sayısı 37 30 44 35 38 30 

Etkin Hastane Oranı 70% 71% 83% 83% 72% 71% 

Ortalama 0,98 0,985 0,99 0,993 0,99 0,992 

Standart Sapma 0,03 0,029 0,02 0,019 0,02 0,019 

Minimum 0,88 0,890 0,91 0,910 0,93 0,920 

Maksimum 1 1 1 1 1 1 

Çalışma kapsamında analiz edilen AII grubu devlet hastanelerinin %70’inin toplam etkin, 

%83’ünün teknik etkin, %72’sinin ise ölçek etkin olduğu tespit edilmiştir. B grubu devlet 

hastanelerinin ise %71’inin toplam etkin, %83’ünün teknik etkin, %71’inin ise ölçek etkin oldukları 

tespit edilmiştir. 

Tablo 3. 2. Toplam Etkin Olan Hastanelerin Bölgelere Göre Dağılımı 

Bölgeler ve Hastane Sayıları Toplam Etkin Hastane Sayısı - Yüzdesi 

Bölgeler AII B 
Hastane 

Sayıları 
AII AII % B B %  

Topla

m 
% 

Akdeniz  11 4 15 8 73% 2 50% 10 67% 

Doğu Anadolu  4 6 10 4 100% 5 83% 9 90% 

Ege  8 8 16 5 63% 6 75% 11 69% 

Güneydoğu Anadolu  
6 4 10 5 83% 4 

100

% 
9 90% 

İç Anadolu  7 3 10 4 57% 2 67% 6 60% 

Karadeniz  6 3 9 2 33% 2 67% 4 44% 

Marmara  11 14 25 9 82% 9 64% 18 72% 

Toplam 53 42 95 37 70% 30 71% 67 71% 

AII grubu 4 hastanenin tamamının (%100’ü) etkin olarak çalıştıkları Doğu Anadolu Bölgesinin 

en iyi orana, Karadeniz Bölgesi’ndeki hastanelerin ise %33’ünün etkin olarak çalışması ile en düşük 

orana sahip oldukları görülmektedir. B grubu hastanelerinin %100’ünün etkin olarak çalıştıkları 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en iyi orana, Akdeniz Bölgesi’ndeki hastanelerin ise %50’sinin etkin 

olarak çalışması ile en düşük orana sahip oldukları görülmektedir. Çalışma kapsamında analiz edilen 

toplam 95 hastanenin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olanların %90’ı, Marmara 

Bölgesinde %72’si, Ege Bölgesinde %69’u, Akdeniz Bölgesinde %67’si, İç 
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Anadolu Bölgesinde %60’ı ve Karadeniz Bölgesinde olanların ise %44’ünün etkin olarak çalıştıkları 

tespit edilmiştir. 

     Tablo 3. 3. AII Grubunun Girdi Değişkenleri İle İlgili İyileştirme Rakamları 

AII GRUBU TOPLAM ETKİN OLMAYAN 16 HASTANEYE AİT İYİLEŞTİRME 

RAKAMLARI 

Girdi Değişkenler Mevcut Hedef Fark 
İyileştirme 

Oranı % 

Toplam Yatak Sayısı 6.911 5.180 -1.731 -25,05 

Toplam Kapalı Alan 683.617 366.728 -316.889 -46,35 

Poliklinik Oda Sayısı 1.237 898 -339 -27,38 

Genel İdari Hizmetler Sınıfı Personel 

Sayısı 
929 665 -264 -28,39 

Hizmet Alımı İle Çalıştırılan Personel 

Sayısı 
6.048 4.932 -1.116 -18,45 

Toplam Uzman Hekim Sayısı 1.566 1.323 -243 -15,55 

Pratisyen Hekim Sayısı 299 243 -56 -18,76 

Toplam Hemşire ve Ebe Sayısı 4.898 4.333 -565 -11,53 

Toplam Döner Sermaye Giderleri 659.574.562 621.367.189 
-

38.207.373 
-5,79 

Ortalama   -21,92 

Tablo 3.3’te etkin olmayan AII grubu 16 hastaneye analizde kullanılan girdi değişkenleri ile 

ilgili mevcut durum, hedef ve iyileştirme oranları gösterilmiştir. Toplam (CRS) etkin olmayan AII 

grubu devlet hastanelerinde en dikkat çekici iyileştirme yüzdesinin kullanılan kapalı alanlarla ilgili 

olduğu görülmektedir. Kapalı alanlarda atıl kapasite söz konusu olduğu ve ortalama %46,35 oranında 

bir azaltma yapılması gerektiği görülmektedir. Başta % 28,39 ile GİH personeli olmak üzere etkin 

olmayan hastanelerde Pratisyen Hekim Sayısında %18,76, Hizmet Alımı İle Çalıştırılan Personel 

Sayısında %18,45, Toplam Uzman Hekim Sayısında %15,55, Toplam Hemşire ve Ebe Sayısında 

%11,53 oranlarında bir iyileştirme (azaltma) yapılması gerektiği görülmektedir. Poliklinik oda 

sayısının ise bu hastanelerde %27,38 oranında azaltılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Etkin olmadığı 

tespit edilen bu hastanelerin etkin olarak çalışabilmeleri için seçilen 9 adet girdi değişkenlerinde genel 

ortalama olarak %21,92 oranında bir iyileştirme (azaltma) yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Tablo 3. 4. B Grubu Hastanelerin Girdi Değişkenlerinde İyileştirme Rakamları 

B GRUBU TOPLAM ETKİN OLMAYAN 12 HASTANEYE AİT İYİLEŞTİRME 

RAKAMLARI 

Girdi Değişkenler Mevcut Hedef Fark 
İyileştirme 

Oranı % 

Toplam Yatak Sayısı 2.734 2.079 -655 -23,96 

Toplam Kapalı Alan 279.931 185.107 -94.824 -33,87 

Poliklinik Oda Sayısı 618 514 -104 -16,82 

Genel İdari Hizmetler Sınıfı Personel 

Sayısı 
468 373 -95 -20,37 

Hizmet Alımı İle Çalıştırılan Personel 

Sayısı 
2.615 2.198 -417 -15,94 

Toplam Uzman Hekim Sayısı 712 626 -86 -12,04 

Pratisyen Hekim Sayısı 152 120 -32 -20,88 
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Toplam Hemşire ve Ebe Sayısı 2.294 1.691 -603 -26,28 

Toplam Döner Sermaye Giderleri 298.698.298 282.002.673 -16.695.625 -5,59 

Ortalama   -19,53 

Çalışma kapsamında VZA ile analiz edilen 42 adet B grubu devlet hastanesinin etkin 

olmayanları ile ilgili girdi değişkenleri bazında mevcut durum, hedef rakamlar ve iyileştirme yüzdeleri 

Tablo 3.4’de gösterilmiştir. Analiz sonucunda Toplam Kapalı Alan başta olmak üzere (%33,87), 

Toplam Hemşire ve Ebe Sayısında %26,28, Toplam Yatak Sayısında %23,96, Pratisyen Hekim 

Sayısında %20,88, Genel İdari Hizmetler Sınıfı Personel Sayısında %20,37 oranında iyileştirme 

yapılması gerektiği saptanmıştır. Tablo 3.4’te B grubu hastaneler için girdi değişkenlerinin genelinde 

%19,53 oranında bir iyileştirme (azaltma) yapılması gerektiği görülmektedir. 

3.5. AII ve B Grubu Hastanelerinin Çıktı Değişkenlerindeki İyileştirmeler 

ÇIKTI DEĞİŞKENLERİ 

İYİLEŞTİRME ORANLARI 

AII Grubu Hastaneler 
B Grubu 

Hastaneler 

Toplam Döner Sermaye Gelirleri 0,90 7,85 

Laboratuvar Gelirleri 21,33 10,21 

Radyoloji Gelirleri 53,26 49,46 

Ameliyat Anestezi ve Paket İşlem Gelirleri 23,77 19,39 

Ayaktan Toplam Faaliyet Geliri 7,69 2,30 

Yatan Toplam Faaliyet Geliri 7,20 0,14 

Ortalama 19,03 14,89 

Faaliyet gelirlerinin çıktı değişkenleri olarak seçildiği VZA analizi çalışmasında AII grubu 

devlet hastanelerinden etkin olmayanların etkin olarak çalışabilmeleri için Tablo 3.5’te gösterildiği gibi 

Toplam Döner Sermaye Gelirlerinde %0,90, Laboratuvar Gelirlerinde %21,33, Radyoloji Gelirlerinde 

%53,26, Ameliyat Anestezi ve Paket İşlem Gelirlerinde %23,77, Ayaktan Toplam Faaliyet Gelirinde 

%7,69, Yatan Toplam Faaliyet Gelirinde %7,20; bütün çıktı değişkenlerin genel ortalaması olarak ise 

%19,03 oranında iyileştirme (artırma) yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.  

B grubu devlet hastanelerinde etkin olmayan 12 hastanenin başta Radyoloji Gelirlerinde 

%49,46 oranında olmak üzere, Ameliyat Anestezi ve Paket İşlem Gelirlerinde %19,39, Laboratuvar 

Gelirlerinde %10,21, Toplam Döner Sermaye Gelirlerinde ise  %7,85 oranında iyileştirme(artırma) 

olması gerektiği saptanmıştır. 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bazen müşteri kavramı içerisine oturtulan hastaların beklenti ve memnuniyetleri bu alanda 

yatırım yapan veya yapmayı düşünenler için göz ardı edilemeyecek bir husus haline gelmiştir. Son 

yıllarda artan özel sektör yatırımları ve kamunun sağlık politikaları kapsamında kurulan hastane 

işletmeleri arasında önemli derecede bir rekabet ortaya çıkarmıştır. Uygulanan yeni kamu politikaları 

ile kamu hastaneleri de bu rekabet ortamında özel sektör işletmelerine benzer refleksler geliştirerek 

kendi gelir ve etkinliklerini artırmanın yollarını aramaya başlamışlardır. 

Çalışma kapsamında analiz edilen AII grubu devlet hastanelerinin %70’inin toplam etkin, 

%72’sinin ise ölçek etkin olduğu tespit edilmiştir. B grubu devlet hastanelerinin ise %71’inin toplam 

etkin, %71’inin ise ölçek etkin oldukları tespit edilmiştir. Her iki grubunun ölçek etkin çıkan hastane 

oranı ise %83’tür.
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          Çalışmaya dahil edilen hastanelerin bölgelere göre dağılımında çıkan sonuçlara göre AII grubu 

hastaneler etkinlik olarak en çok Doğu Anadolu Bölgesinde (%100) en az ise Karadeniz Bölgesinde 

(%33) çıkmıştır. B grubu hastaneleri için ise Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki hastanelerin %100’ü 

etkin, Akdeniz Bölgesindeki hastanelerin ise %50’sinin etkin olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Çalışma 

kapsamında analiz edilen toplam 95 hastanenin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

olanların %90’ı, Marmara Bölgesinde %72’si, Ege Bölgesinde %69’u, Akdeniz Bölgesinde %67’si, İç 

Anadolu Bölgesinde %60’ı ve Karadeniz Bölgesinde olanların ise %44’ünün etkin olarak çalıştıkları 

tespit edilmiştir. 

Toplam etkinlik ortalamasında AII grubu hastanelerinden en iyi skor 1 değeri ile Doğu 

Anadolu Bölgesine, en düşük skor ise 0,974 ile Ege ve Karadeniz Bölgesine aittir. B grubu 

statüsündeki hastanelerden en iyi skor 0,995 ile Doğu Anadolu Bölgesi, en düşük skor ise 0,976 ile 

Akdeniz Bölgesi’ne aittir. AII ve B grubunun birlikte değerlendirildiği genel ortalamalarda ise en iyi 

skorun 0,999 ile Güney Doğu Anadolu’ya, en düşük skorun ise 0,976 ile Karadeniz Bölgesi’ne ait 

olduğu saptanmıştır. Genel skor ortalamasının ise AII grubunda 0,985, B grubunda 0,987 olarak 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre AII ve B grubu devlet hastanelerinde kapalı alanlarla ilgili atıl kapasite 

söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Etkin olmadığı tespit edilen AII ve B grubu bu hastanelerde 

hekim ve hekim dışı personellerin sayılarında fazlalık olduğu saptanmıştır. AII grubu hastane girdileri 

için genel olarak %21,92, B grubu için ise %19,53 oranında atıl bir kaynak ve kapasitenin söz konusu 

olduğu söylenebilir.  

Etkin olmadığı tespit edilen hastanelerin özellikle Radyoloji başta olmak üzere laboratuvar, 

ameliyat anestezi ve paket işlem, ayaktan ve yatan hasta gelirlerini artırmaları gerektiği sonucu 

çıkmaktadır. Çıktı değişkenlerinde yapılması gereken iyileştirmeler (artırma) bazında B grubu 

ortalamasının %14,89 ile AII grubundan (%19,03) daha iyi durumda olduğu saptanmıştır. 

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar VZA analizinin doğası gereği seçilen girdi ve çıktı 

değişkenlerine ve sayısına, karar verme birimi sayısına ve verilere göre farklı sonuçlar ortaya 

koyabilmektedir. Bu nedenle çalışmada elde edilen rakam ve oranların analiz edilen hastaneler için 

nihai ve kesin durum bildiren değerler olmadığı göz ardı edilemeyecek bir husustur.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, 2004 ile 2009 yılları arasında; Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattına 

yapılan hasta şikâyetlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması ve şikâyet nedenlerinin tespit edilmesidir. 

Araştırmada nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Sağlık bakanlığından izin alınıp; SABİM 

 hattına yapılan 2004-2009 yılları arasındaki toplam 36640 şikâyet incelenerek sonuçlara 

ulaşılmıştır. Şikâyet başvuruları yıllara göre incelendiğinde, en fazla şikâyet %29,5’ (10229) ile 2009 

yılında, en az şikâyet %8 (2777) ile 2007 yılında yapıldığı görülmektedir. Yılın ayları açısından; %10,3 ile 

en fazla şikâyet Kasım ayında; en az şikâyet ise % 6,5 ile Şubat ayında yapılmıştır. Günler açısından, en 

çok ayın 5. günü (%3,7) ve en az ayın 31. Günü (%2,1) şikâyetler yapılmıştır. Şikâyetlerin %43,5’i hatalı 

uygulama, %16,7’si ihbar (özellikle sigara ile ilgili ihbar), %10,2’si kötü muamele, %5,4’ü mesai 

saatlerine uymama, %4,8’i uygunsuz koşullarda gıda üretim ve satışı, %2,7’si görevi ihmal, konularını 

içermektedir.  

Sonuç olarak, vatandaşların SABİM hattını yoğun bir şekilde kullandıkları görülmektedir. Bu şikâyetler 

sağlık sisteminin gelişimi için ilgili yöneticiler tarafından bir fırsat olarak kullanılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: SABİM, Şikâyet, Hasta Hakları 

 

The Ministry Of Health - Between Years 2004-2009, Via SABIM Line, Patiant Complaints Data 

And Copmparative Analysis 
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ABSTRACT 

SABİM line with the Ministry of Health from 2004-2009, and most of which subject to a 

comparative analysis of patient complaints, province, branch of complaints about the determination. In 

this research uses of Qualitative data analysis method. Line with permission from the Ministries of Health 

in this context, between 2004-2009 a total of 36,640 complaints investigated Sabim conclusions. 

Examined to complaints over the years, most complaints 29.5% (10,229) in 2009, 8% (2777) is built in 

2007. Over the years, most complaints with 10.3% in November and 6.5% in February was little to 

complain about. 5 During year, the very month day (3.7%), and at least 31 of the month Day (2.1%). 

Complaints 43.5% misapplication, 16.7% reported (in particular regarding the prohibition of non-

reported), 10.2% of ill-treatment, 5.4% of non-compliance with working hours, 4.8% in unfavorable 

conditions of production and sale of food, 2.7% of dereliction of duty, topics. 

 

Keywords: SABIM, Complaints, Patient Rights 

 

1.Giriş 

Günde ortalama 2500 şikâyetin yapıldığı Türkiye’nin en büyük özel şikâyet portalı 

www.sikayetvar.com sitesi kurucusu Dr. Ömer Deveci; “her şikâyet, bir semptomdur” diyor (Deveci, 

2013). Benzer şekilde hekimler içinde her şikâyet tanıya giden yolda altın değerindeki bilgidir. Konuyu 

örgütler düzlemine taşıdığımızda durum farklı değildir. Son yılların müşteri odaklı örgütleri de müşteriden 

gelen her türlü olumlu/olumsuz geri bildirimi fırsata dönüştürme çabasındadır. Çünkü bu geri bildirimler; 

sistemin güçlenmesi ve öğrenen örgütler için adeta masrafsız kaynak niteliğindedir. Bu kapsamda Sağlıkta 

Dönüşüm Projesi ve Hasta Hakları uygulamalarının temel birimi olan Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 

(SABİM), 2004 yılında faaliyete başlayarak sektörle ilişkili olan paydaşlara çoklu katılım imkânı sağlamış 

ve bu yolla “interaktif yönetimi” etkin kılmıştır. Aynı zamanda kurduğu mobil sistemle kamunun 

bürokratik yapısından farklı olarak; hizmetin arzı ile eş zamanlı ölçülmesi ve geri bildirim 

mekanizmalarının kullanılmasına olanak tanımaktadır. Sağlık sektörü merkezine insana hizmeti 

yerleştirerek, bu doğrultuda faaliyetlerini yürütmektedir. Konu insan ve sağlığı olunca yaşanan sorunların 

bekletilmesi; beraberinde çözülmesi mümkün olmayan sorunları da üretecektir. Bu nedenle Sağlık 

Bakanlığı SABİM aracılığıyla hizmete eş zamanlı olarak şikâyet ve önerileri alarak bunları etkin bir 

şekilde yönetme çabasındadır.  

Sağlık hizmetleri son on yılda geçmişte olmadığı kadar çok değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Aile 

hekimliği, performansa göre ödeme sistemi, hekim seçme hakkı, tam gün yasası, hastanelerin 

birleştirilmesi, kamu hastane birlikleri bunlara örnek olarak verilebilir. Yaşanan bu değişim ve dönüşüm 

hem sağlık çalışanlarını hem de hizmet alan kesimleri olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu 

kapsamda 2004 yılı ile 2009 yılları arasında SABİM hattına yapılan başvurular karşılaştırmalı olarak 

incelenecek ve şikâyetlerin il, bölge, meslek, başvurunun konusu, başvuruda bulunulan unvan ve birim, 

başvuru sonucu vb. parametreler açısından hem kendi içerisinde hem de diğer yıllarla karşılaştırmalı 

analizi yapılacaktır. 

Bu araştırmada, elde edilen sonuçlar, konunun paydaşlarına, hasta hakları konusunda 

geliştirecekleri politika ve uygulamalar açısından yol göstererek, sistemin güncellenip geliştirilmesi ve 

sistemdeki tıkanıklıkların giderilmesi için kaynak teşkil edeceği ön görülmektedir. 

 

 

http://www.sikayetvar.com/
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2.Araştırma 

Sağlık Bakanlığı vatandaşlara hasta hakları kapsamında başvuru yapabilecekleri birkaç alternatif 

yol sunmaktadır. Bunlar; doğrudan hasta hakları birimlerine başvuru, internet üzerinden başvuru ve 

telefon ile 184 SABİM hattına başvuru şeklindedir. Bu çalışmada 2004-2009 yılları arasında SABİM hattı 

üzerinden yapılan şikâyetler değerlendirilecektir. SABİM hattı sadece bir şikâyet merkezi değil aynı 

zamanda, iletişim amaçlı hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı, yapılan başvuruların yüzde 75’inin bilgi 

talebi, yüzde 15’inin öneri, yüzde 6’sının teşekkür ve sadece yüzde 0,5’inin şikâyet amaçlı olduğunu 

belirtmektedir. Alo 184’e 2004 yılından 2012 yılına kadar 6 milyona yakın çağrı gelirken; 2012 yılında 

günlük başvuru sayısı 6 bin, yıllık bir milyon 200 bine ulaşmıştır (www.medyasaglik.com).   

Bu araştırma için Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşülerek gerekli izinler alınmıştır. Bu 

kapsamda 2004-2009 yılları arasında SABİM hattı üzerinden yapılan toplam 36640 şikâyet başvurusu 

olduğu görülmüş ve bu şikâyetler bakanlıktan alınmıştır. Elde edilen şikâyetler, yıl, ay, gün, konu, 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu, şikâyet edilen bölüm, unvan, il bazında analiz edilerek sonuçlara ulaşılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar bu konuda ilgili yazında yapılmış sınırlı sayıdaki çalışma ile mukayese edilerek 

farklılık ve benzerlikler tartışılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

       2004-2009 yılları arasında SABİM 184 çağrı hattına yapılan şikâyet başvuruları ile ilgili verilerin 

tablo ve grafikleri aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Yıllara Göre Şikâyet Sayıları 

 

    

 SABİM hattına yapılan şikâyetler yıllar itibariyle 

incelendiğinde en fazla şikâyetin yapıldığı yılın 10229 (%29,5) 

şikâyet ile 2009 yılı, en düşük şikâyetin ise 2777 (%8,0) ile 2007 

yılının olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Şikâyetlerin Aylara Göre Dağılımı  

  

0

10

20

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009

YILLAR SAYI % 

2004 6885 19,9 

2005 7649 22,1 

2006 3847 11,1 

2007 2777 8,0 

2008 3253 9,4 

2009 10229 29,5 

Toplam 34640 100,0 

AYLAR SAYI % 

1 2335 6,7 

2 2246 6,5 

3 2925 8,4 
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 Yıllar içerisinde, %10,3 ile en fazla şikâyet Kasım ayında ve en az 

şikâyet %6,5 Şubat ayında yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

Tablo 3. Ayın Günlerine Göre, Şikâyet Dağılımı  

 

0

5

10

15

4 2719 7,8 

5 2781 8,0 

6 2588 7,5 

7 3203 9,2 

8 3411 9,8 

9 3021 8,7 

10 3492 10,1 

11 3580 10,3 

12 2339 6,8 

Toplam 34640 100,0 
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 Yıl içerisinde en çok ayın 5. günü (%3,7) ve en az ayın 31. Günü (%2,1) sabime müracaatlarda 

bulunulmuştur.          

Tablo 4. Şikâyet Edenlerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı 

 

  

 Yaş açısından 30-39 yaş arası %21 ile en fazla,  yaş 

ilerledikçe arama oranının düştüğü ve nihayetinde 60 yaş ve 

yukarısını temsil eden gruptan sadece %3 oranında şikâyet ettiği 

görülmektedir.  

 

 

 

 

Tablo 5. Şikâyetlerin Cinsiyete Göre Dağılımı  

 

 

 

 Şikâyette bulunanların cinsiyetlerine bakıldığında 

erkeklerin %63,3 ile kadınlara oranla (29,9) daha fazla 

şikâyette bulundukları görülmektedir 

 

Tablo 6. Şikâyetlerin İllere Göre Dağılımı 

   

İl Adı 

SAY

I % 

   

İl Adı SAYI % 

   

İl Adı SAYI % 

0

20

40

60

Erkek

Kadın

Belirtmeyen

Yaş SAYI % 

29 yaş ve altı 5127 14,8 

30-39 7482 21,6 

40-49 4220 12,2 

50-59 2126 6,1 

60 yaş ve üstü 1043 3,0 

Toplam 19998 57,7 

Belirtmeyen 14642 42,3 

 

Toplam 

 

34640 

 

100,0 

Cinsiyet SAYI % 

Erkek 22982 66,3 

Kadın 10353 29,9 

Belirtmeyen 1305 3,8 

 

Toplam 

 

34640 

 

100,0 
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Adana 754 2,2 Edirne 61 ,2 Mardin 83 ,2 

Adıyaman 107 ,3 Elazığ 173 ,5 Muğla 372 1,1 

Afyon 246 ,7 Erzincan 71 ,2 Muş 74 ,2 

Ağrı 60 ,2 Erzurum 349 1,0 Nevşehir 209 ,6 

Aksaray 101 ,3 Eskişehir 290 ,8 Niğde 94 ,3 

Amasya 64 ,2 Gaziantep 436 1,3 Ordu 191 ,6 

Ankara 5642 16,3 Giresun 144 ,4 Osmaniye 162 ,5 

Antalya 796 2,3 Gümüşhane 42 ,1 Rize 71 ,2 

Ardahan 12 ,0 Hakkâri 27 ,1 SABİM-2 9 ,0 

Artvin 27 ,1 Hatay 234 ,7 SABİM 7 ,0 

Aydın 522 1,5 İçel 444 1,3 Sakarya 296 ,9 

BAĞ-KUR 1 ,0 Iğdır 27 ,1 Samsun 247 ,7 

BAKANLIK 128 ,4 Isparta 141 ,4 Siirt 90 ,3 

Balıkesir 391 1,1 İstanbul 11228 32,4 Sinop 63 ,2 

Bartın 65 ,2 İzmir 2048 5,9 Sivas 136 ,4 

Batman 134 ,4 K.Maraş 407 1,2 SSK 44 ,1 

Bayburt 34 ,1 Karabük 101 ,3 Şanlıurfa 555 1,6 

Bilecik 50 ,1 Karaman 84 ,2 Şırnak 36 ,1 

Bingöl 55 ,2 Kars 61 ,2 Tekirdağ 156 ,5 

Bitlis 83 ,2 Kastamonu 73 ,2 Tokat 120 ,3 

Bolu 111 ,3 Kayseri 302 ,9 Trabzon 180 ,5 

Burdur 68 ,2 Kilis 25 ,1 Tunceli 18 ,1 

Bursa 962 2,8 Kırıkkale 110 ,3 Uşak 85 ,2 

Çanakkale 138 ,4 Kırklareli 90 ,3 Van 149 ,4 

Çankırı 34 ,1 Kırşehir 64 ,2 Yalova 125 ,4 

Çorum 192 ,6 Kocaeli 624 1,8 Yozgat 125 ,4 
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Denizli 409 1,2 Konya 511 1,5 YÖK 12 ,0 

Diğer 9 ,0 Kütahya 162 ,5 Zonguldak 204 ,6 

Diyarbakır 274 ,8 Malatya 315 ,9 Toplam 34640 100,0 

Düzce 148 ,4 Manisa 358 1,0    

 

 Verilere iller açısından bakıldığında; üç büyük il ve büyük illerden fazla müracaat edildiği, küçük 

illerden yapılan müracaatların daha az olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul toplam şikâyetlerin 

%32,4’üne sahipken, Ankara %16,3’üne ve İzmir %5,9’una sahiptir. 

Tablo 7. Şikâyetlerin Konularına Göre Dağılımı  

Başvuru Sebebi Sayı % 

Belirtilmeyen 200 ,6 

Aşı Uygulamaları 86 ,2 

Çevre Sağlığı 976 2,8 

Diğer 948 2,7 

Görevi İhmal 340 1,0 

Hatalı Uygulama 15085 43,5 

İhbar 8687 25,1 

Kötü Muamele 3532 10,2 

Mesai Saatlerine Uymama 1862 5,4 

Mesleki Hata 250 ,7 

Sağlık Çalışanları Eylemi 23 ,1 

Uygunsuz Koşullarda Gıda Üretimi ve Satışı 1650 4,8 

Zorunlu Bağış Talebi 53 ,2 

TOPLAM 34640 100,0 

 

 Birime yapılan şikâyetlerin %43,5’i hatalı uygulama,  %16,7’si ihbar (özellikle sigara yasağı ile ilgili 

ihbar), %10,2’si kötü muamele, %5,4’ü mesai saatlerine uymama, %4,8’i uygunsuz koşullarda gıda 

üretim ve satışı, %2,7’si görevi ihmal, %1’i görevi suiistimal konularını içermektedir.  

Tablo 8. Sağlık Kurumuna ve Sağlık Personelinin Unvanına Göre Şikâyet Dağılımı 
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Kurum Sayı % Unvan Sayı % 

Hastane 11862 34,2 Baştabip 301 2,4 

Sağlık Ocağı 4279 12,4 Uzman Tabip 3629 29,8 

İl Sağlık Müdürlüğü 4064 11,7 Tabip 3029 24,9 

Özel Sağlık Kuruluşu 2313 6,7 Diş Tabibi 392 3,2 

Doğum ve Çocuk Bakımevi 493 1,4 Eczacı 227 1,8 

Eczane 871 2,5 Hemşire 705 5,8 

Üniversite Hastanesi 270 0,7 Ebe 147 1,2 

Sağlık Bakanlığı 205 0,6 Sağlık Memuru 102 0,8 

Acil Komuta Merkezi 351 1,0 Memur 363 2,9 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 292 0,8 Diğer 1140 9,3 

Toplam 100 Belirtilmeyen 2103 17,3 

Toplam 12138 100 

 

 Şikâyetlerin %65,1’i kurum ve %35’i sağlık personeli hakkındadır. Sağlık kurumları olarak en çok 

hastaneler, sağlık ocakları, il sağlık müdürlükleri, özel sağlık kuruluşlarının şikâyet edildiği 

görülmüştür.  

 Sağlık personelinden en çok, uzman tabipler, tabipler, baştabipler, diş tabipleri, hemşireler ve 

eczacıların şikâyet edildiği anlaşılmaktadır.           
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Tablo 9. Şikâyet Sebeplerine Göre Şikâyet Sayılarının 2009 Yılı İçin İllere Dağılım Haritaları 
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4. Tartışma ve Sonuç 

 
Şikâyet başvuruları yıllara göre incelendiğinde, en fazla şikâyet %29,5’ (10229) ile 2009 yılında, 

%8 (2777) ile 2007 yılında yapılmış görülmektedir.  2004 ile 2009 yılları arasında şikâyet başvuruları 

konusunda inişli çıkışlı bir durum söz konusudur. Yıllar itibariyle şikâyet oranlarının istikrarsız bir şekilde 

değişmesi; bu süreçteki sağlık sisteminde yapılan aile hekimliği, tam gün yasası gibi değişikliklerden 

kaynaklandığı söylenebilir. Yıllar içerisinde, %10,3 ile en fazla şikâyet Kasım ayında; en az şikâyet ise 

%6,5 ile Şubat ayında yapılmıştır. Yıl içerisinde en çok ayın 5. günü (%3,7) ve en az ayın 31. günü (%2,1) 

SABİM’e müracaatlarda bulunulmuştur. Yılın ayları ve günlerinde yapılan şikâyet oranlarının değişmesi 

konusunda bilimsel olarak anlamlı bir açıklama yapmak zordur. 

Veriler cinsiyet ve yaş açısından incelendiğinde;  %66,3 ile erkeklerin daha çok birime ulaştığı tespit 

edilmiştir. Bostan ve diğerlerinin (2012) yılında 17766 başvuru üzerinden yaptıkları başka bir çalışmada 

ise benzer şekilde yapılan şikâyet başvurularında erkekler %56, kadınlar %44 oranlarına sahiptirler. 

Zengin ve diğerleri, 2012 yılında sadece acil servis şikâyetlerini incelediklerinde çalışmasında; erkeklerin 

%75,9’u, kadınların %24,1’i şikâyette bulunmuştur. Erkeklerin şikâyet sistemini daha çok kullanmalarının 

nedeni olarak, aile temsilcisi konumunda erkeklerin rol alması gösterilebilir. Bunların aksine Toprak ve 

Şahin’in (2012) 2006 ile 2009 yılları arasında 43359 başvuru üzerinden yaptıkları araştırmada, 

başvurularının %72’sinin kadın hastalar, %28’inin erkek hastalar tarafından yapıldığı görülmektedir. 

Yaş açısından 30-39 yaş arası %21 ile en fazla, yaş ilerledikçe arama oranının düştüğü ve 

nihayetinde 60 yaş ve yukarısını temsil eden gruptan sadece %3 oranında şikâyet ettiği görülmektedir. 

Bostan ve diğerleri (2012); Toprak ve Şahin (2012)  çalışmalarında da orta yaş grubunun daha çok 

şikâyette bulunduğu tespit edilmiştir. 

Verilere iller açısından bakıldığında; üç büyük ilden sırasıyla en fazla müracaat edildiği, küçük illerden 

yapılan müracaatların ise daha az olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul toplam şikâyetlerin %32,4’üne 

sahipken, Ankara %16,3’üne ve İzmir %5,9’una sahiptir. Bostan ve diğerlerinin (2012) çalışmasında da 

şikâyet oranlarının il nüfusuna oranla paralellik gösterdiği görülmektedir. 

Birime yapılan şikâyetlerin %43,5’i hatalı uygulama,  %16,7’si ihbar (özellikle sigara yasağı ile ilgili), 

%10,2’si kötü muamele, %5,4’ü mesai saatlerine uymama, %4,8’i uygunsuz koşullarda gıda üretim ve 

satışı, %2,7’si görevi ihmal, %1’i görevi suistimal konularını içermektedir. Bostan ve diğerlerinin (2012) 

çalışmasında ise %44,0 ile hizmetten yararlanamama ilk sırada yer alırken,  %0,5 ile iletişim sorunları son 

sırada yer almaktadır. Toprak ve Şahin (2012) çalışmasında ise en çok şikâyet konusunun %45,2 ile 

hizmetten genel olarak faydalanamama, en az şikâyet edilen konu ise %0,1 ile dini vecibeleri yerine 

getirememedir. Bunlara ek olarak; özel girişim olarak faaliyetlerine sürdüren www.sikayetvar.com sitesine 

2012 yılı Haziran ile 2013 yılı Haziran ayları arasında toplam 600.000 bin civarında yapılan şikâyetin 

içerisinde sağlıkla ilgili olanların sayısı 3850’dir. Bunlardan 2670’i özel, 340’ı üniversite, 840’ı ise devlet 

hastanesidir. Bu siteye gelen şikâyetlerin büyük bir çoğunluğu “iletişim problemleri ve ücretlendirmeyle” 

alakalıdır. 

Bu araştırma sonucunda şikâyetlerin %65,1’i kurum, %35’i ise sağlık personeli hakkında olduğu 

tespit edilmiştir. Sağlık kurumları olarak en çok hastaneler, sağlık ocakları, il sağlık müdürlükleri, özel 

sağlık kuruluşlarının şikâyet edildiği görülmüştür. Bostan ve diğerlerinin (2012) çalışmasında ise hastane 

türü olarak devlet hastanesi ve diş hastanesi diye iki kategoriye ayrılan hastanelerden % 93,8 ile devlet 

hastaneleri başvuruların büyük bir çoğunluğunu teşkil etmektedir. 

             Sağlık personelinden en çok, uzman tabipler, tabipler, baştabipler, diş tabipleri, hemşireler ve 

eczacıların şikâyet edildiği anlaşılmaktadır.  Bostan ve diğerleri (2012), Toprak ve Şahin (2012)  

çalışmalarında da benzer şekilde hasta haklarına en çok başvuruda bulunulan unvanın %37,9 / %35 ile 

uzman hekimlerin olduğu görülmektedir. Hakkında en az başvuru yapılan meslek grubu ise 0,7 ile 

hizmetli (hasta bakıcı) grubu Bostan ve diğerleri (2012),  ve  %0,2 ile eczacılar ve sosyal hizmet 

uzmanlarıdır (Toprak ve Şahin (2012). Hastalar tarafından en çok doktorların şikâyet edilmesine neden 

olarak, hasta üzerinde karar verme yetkisinin ve hastaya en çok temas eden meslek grubunun hekimler 

olması gösterilebilir. Hasta şikâyetleri ile ilgili Yeni Zelanda’da doktorlar üzerine yapılan araştırmada 

http://www.sikayetvar.com/
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doktorlardan %34,6’sının şikâyet edildiği, ancak şikâyetlerin doktorların psikolojilerini olumsuz şekilde 

etkilediği, bu etkininde doktor-hasta ilişkisine yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır (Cunningham, 2004). 

Yapılan şikâyetlerin %77,5’i sonuçlandırılmış,  %13,5’inde geri bildirim yapılmış olup, %5,3’ü 

güncellenmiş ve %3,5’i sevk edilmiştir.  

Bailey ve Boyd (2006) İngiltere’de ki şikâyet sistemini inceledikleri çalışmalarında şu noktalara 

değinmişlerdir. İngiltere de her yıl 5000’in üzerinde hasta şikâyeti yapılmaktadır. 2005 yılından itibaren 

şikâyetlerin yerel düzeyde değerlendirildiği, çünkü yerel uzmanların genel uzmanlara göre daha objektif 

değerlendirme yapabileceğini belirtmektedirler. Ayrıca yapılan genel şikâyetlerin doktorlarla ilgili 

olmadığı ifade edilmektedir. 

İrlanda’da 30 hastanede son 5 yılda 12178 şikâyet olduğu; bunların 1642’si doktorlar hakkındadır. 

Bu hastanelerden 5 tanesi düzenli bir istatistiğe sahip değiller (Greg, (2007). Şikâyetleri yapanların %81’i 

tedavi sonuçlardan memnun olmayanlardır. Hastalara göre sistem doktorları korumaktadır. Memnun 

olmayan doktorlar ise şikâyetlerin saçma ve can sıkıcı olduğunu, ayrıca yanıltıcı şikâyet edenlerin 

cezalandırılması gerektiğini belirtmektedirler. 

Hasta şikâyetleri ile ilgili bir başka çalışma Tayvan’da yapılmıştır (Hsieh, Thomas ve Rotem, 

2005). Toplam 610 hastane bulunan Tayvan’da hasta şikayetleri ile ilgilenen yöneticiler (sosyal çalışmacı) 

üzerinden yapılan çalışmada; şikayet yönetimi ile ilgili çalışanların yetkilerinin yetersiz olduğu, kurum 

içindeki bilgi paylaşımın sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu yöneticilerin bazı şikayetlerle 

uğraşmaya isteksiz oldukları, (özellikle doktorlara karşı yapılan şikayetlerde sorun yaşanmaktadır, çünkü 

doktorlar hatalarını kabul etmekte direnmekteler ve bu konuda yönetimin bir yaptırımı yok), kurumlarda 

iletişim ve fiziksel güvenlik sorunları yaşandığı, sorunlar konusunda bir gelişme olmadığı, iş yükünün çok 

olduğu gibi olumsuzluklar olduğu görülmüştür. 

İlgili yazında hasta şikâyetleri ile ilgili sınırlı sayıda (Zengin ve diğerleri (2012); (Toprak ve Şahin 

(2012) ;Bostan ve diğerleri (2012), (Cunningham, 2004) (Hsieh, Thomas ve Rotem, 2005). Bailey ve 

Boyd (2006) çalışma olduğu görülmüştür. Sağlık sisteminin gelişmesi için kritik seviyede önem arz eden 

geri bildirimlerin gelecekteki çalışmalarda ele alınıp, sonuçlarının bilgi kullanıcılarına sunulması; ayrıca 

şikâyetlerin sağlık çalışanları üzerine ne şekilde etkileri olduğunun araştırılmasının faydalı olacağı, bu 

çalışmanın önerisi olarak ifade edilebilir. 
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HASTANE YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN 

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Orhan ADIGÜZEL
27

 

Döndü SÖNMEZ ÖZKAN
2829

 

 

 

ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde hastane 

yöneticilerinin liderlik özelliklerinin etkilerini tespit etmektir. Araştırma, İstanbul ili Anadolu Yakası Özel 

Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada Podsakoff (1990) 

tarafından geliştirilen, 20 sorudan oluşan, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Değişkenlik Ölçeği” 

kullanılmıştır. Bununla birlikte, çalışanların yönetici hemşirelerindeki liderlik davranışlarını belirlemek 

için 1980 yılında Bass ve Avalio tarafından geliştirilen ve 1995 yılında Form 5X veya MLQ 5X olarak 

adlandırılan 36 maddelik Çok Faktörlü Liderlik Anketi (Cronbach Alfa 0.937) Multifactor Leadership 

Questionnaire’ (MLQ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 13 programıyla analiz edilmiş ve 

güvenirlilik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri yöntemleriyle yorumlanmıştır. Araştırmada 

yoğun iş temposu ile görev yapan sağlık çalışanlarının hem örgütsel vatandaşlık davranışlarının 

oluşmasında hem de iş tatmini ile birlikte memnuniyet duymalarında yöneticilerin dikkat etmesi gereken 

noktaların incelenmesi ile sağlık sektörü yöneticilerine katkı sağlanması hedeflemektedir. 
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EFFECTS OF ORGANİZATİONAL CİTİSENSHİP ADMİNİSTRATORS’ LEADERSHİP 

CHARACTERİSTİCS OF HOSPİTAL EMPLOYES 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study, health care workers, hospital managers on organizational citizenship 

behavior is to determine the effects of leadership attributes. Research were applied health professionals 

working in a private hospital in Istanbul on the Anatolian Side.In Research, developed by Podsakoff 

(1990),consisting of 20 question, "Organizational Citizenship Behavior Scale Variability" is used. 

Moreover, since determine to employees behavior of leadership in executive nurses ,developed by Bass 

and Avalio and referred to Form 5X or MLQ 5X in 1995, consisting of 36 items Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ)(Cronbach's alpha 0.937) was used. The obtained data were analyzed by SPSS 13 

and commented by reliability analysis, correlation analysis and regression analysis.In research health care 

workers who work intensive, in formation of organizational citizenship behavior as well as satisfaction 

with job satisfaction, points of managers should pay attention to examined and the aimed to contribute for 

the health sector managers . 

           Keywords: leadership, organizational citizenship behavior 

 

1. Giriş 

             Örgütlerin ihtiyaç duyduğu ve geleneksel rol davranışlarının ötesindeki davranışlar örgütsel 

vatandaşlık davranışı (ÖVD) olarak adlandırılmaktadır. İş ile ilgili konularda diğer çalışanlara yardım 

etmek, onları sorunsuz bir şekilde kabul etmek, geçici sorunlar karşısında şikâyetçi olmamak, iş yerinin 

temiz ve düzenli tutulmasına katkı sağlamak, örgüt hakkında olumlu konuşmak ve örgütsel kaynakları 

korumak gibi davranışlar bu kapsamdadır. ÖVD üzerindeki hem doğrudan hem dolaylı etkisi nedeniyle 

liderlik ÖVD’nin en önemli öncüllerinden biridir. Liderlik ile çalışanların ÖVD sergileme eğilimi arasında 

güçlü bir ilişki vardır ve bu süreçte liderlik tarzları önem taşımaktadır (Çetin vd., 2012:11). Bu doğrultuda 

çalışmamız, liderlik tarzları ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. 

1.1. Liderliğin Tanımı ve Liderlik Stilleri 

 Liderlik; belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını belirleme ve belirlenen 

amaçların gerçekleştirilmesi için, bir kimsenin başkalarının davranışlarını ve faaliyetlerini gönüllülüğü 

sağlamak suretiyle etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir (Bakan, 2011:15). Başka bir ifadeyle; grubun 

yaşantılarını düzenleme ve bu yaşantılar yoluyla grubun mevcut gücünden yararlanma sürecidir (Güney, 

2011:337). Diğer bir tanımda ise liderlik, bir grup insanı belirli hedefler etrafında toplayabilme ve bu 

hedefleri gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamıdır (Eren, 2010:435). 

Liderlik bir sanattır. İşin nasıl dağıtılacağı, görevlerin nasıl verileceği, iş arkadaşlarının ortak bir hedef 

doğrultusunda nasıl yönlendirilecekleri, onlara nasıl yol gösterileceği gibi konular incelik ister. Liderlik, 

her düzeydeki diğer insanlarla kuruluşun, hedeflerini gerçekleştirme olasılığını artıracak bir tarzda 

etkileşimde bulunma becerisidir (Yılmaz, 2011:16). Bu bağlamda liderliğin özellikleri söz edilen noktalara 

ulaşmada önem arz etmektedir. 

Bunlara ek olarak liderlik kuramlarından söz etmek gerekmektedir. Bu liderlik 

kuramları; özellikler, davranışsal ve durumsal liderlik kuramıdır (Erçetin, 2000:28). Özellik kuramı, 

liderliği, doğuştan gelen ve sonradan elde edilemeyen bir özellik olarak tanımlarken, davranışçı kuram bir 

gruptaki bireyin oynadığı role ve diğer üyelerin beklentilerini biçimlendirmesine dayanan etkileşim süreci 

olarak tanımlamıştır. Durumsallık kuramı ise liderin oluştuğu koşullarında önemli olduğu vurgulanmıştır 

(Erdem, 2012:377-382; Oğuz, 2011:382; Barutçugil, 2006:292; Akdemir, 2008:74-76)  
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Süregelen liderlik kuramlarıyla birlikte birçok liderlik stili de tanımlanmaya başlanmıştır. Bu 

çalışmada liderlik stili olarak dönüşümcü, sürdürümcü ve tam serbestlik tanıyan liderlik stilleri ele 

alınmıştır.  

Dönüşümcü liderlik, liderin izleyenlerin çıktının değeri konusunda bilinç düzeyini artırma ve 

onların başarısını yükseltmesi üzerine odaklıdır. Sürdürümcü liderlik ise, izleyenlerin çaba, verim, sadakat 

ve itaati karşılığında beklenen ödül üzerine odaklıdır. İki liderlik stili arasındaki temel farklılıklarından 

biri; dönüşümcü liderlik stilinin geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma yönelik olması, sürdürümcü 

liderlik stilinin ise geleneklere ve geçmişe dayalı olmasıdır. Sürdürümcü liderler, örgütsel kültürlerini var 

olan kurallar, prosedür ve normlarla oluştururlar. Sürdürümcü liderlik biçiminde davranış sergileyen 

yöneticiler yetkilerini çalışanları ödüllendirmeyi daha çok çaba göstermeleri için para ve statü verme 

biçiminde kullanırken, dönüşümcü liderler astlarına bir görevin olduğunu ilham ettirme ve bir düşe veya 

vizyona yöneltme ve yönlendirmeye çaba sarf ederler. Tam serbestlik tanıyan liderlik (laisse faire) aslında 

etkisiz bir liderlik türüdür. Bu tür lider ne kendini izleyenlere destek ne de yol göstermek için çaba harcar. 

Kendini izleyenleri etkilemede isteksizdirler, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmemeyi tercih ederler. Bireysel 

ya da grup kararı vermekten kaçınırlar, sorumluktan feragat ederler, taraf olmazlar ve olan bitenle 

ilgilenmezler. Tam serbestlik tanıyan liderler, izleyenlere tam bir özgürlük sağlarlar. İzleyenlerin 

sorularından kaçınırlar ve onları değerlendirmezler. Tam serbestlik tanıyan liderin olduğu örgütlerde iyi 

örgütlenemezler, etkili değillerdir ve izleyenlerin doyumu oldukça düşüktür. Yapılan işler ve işlerin 

kalitesi de azdır. Tam serbestlik tanıyan liderlik en az doyum sağlayan ve en etkisiz yönetim stili olarak da 

görülebilir (Oğuz, 2011:382; Gürüz ve Özdemir Yaylacı, 2007:85-91; Bakan, 2011:48; Yılmaz, 2011:78; 

Fındıkçı, 200976-77; Doğan, 2007:69,75). 

 

1.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Tanımı ve Boyutları 

Örgütsel vatandaşlık davranışı kavramını literatürde ilk kullanan Amerikalı yönetim bilimci 

Dennis Organ, örgütsel vatandaşlık davranışını şöyle tanımlar: Doğrudan olmayan ya da resmi ödül 

sistemince açık olarak tanımlanmayan ancak bir bütün olarak örgütün etkili ve verimli çalışmasına 

yardımcı olan, isteğe bağlı bireysel davranışlardır (Ölçüm Çetin, 2004:6; Özler, 2010:102; Sökmen ve 

Boylu, 2011:148; İpek ve Saklı, 2012:252; Çelik ve Tunç, 2010:2). Bu tür davranışlar; iş tanımlarında 

zorunlu tutulmayan, ihmali halinde ceza gerektirmeyen veya gerçekleştirildiğinde ödül sistemince 

doğrudan biçimsel olarak ödüllendirilmeyen ve daha çok kişisel tercihe bağlı ve bütünsel olarak örgütün 

etkinliğini ve verimliliğini artırmaya dönük biçimsel rol tanımlarının ötesindeki davranışlardır (Bolat, 

2008:118,119). 

Organ, örgütsel vatandaşlık davranışı hakkında beş boyut ileri sürmüştür. Bu boyutlar şunlardır 

(Ölçüm Çetin, 2004:19; Sökmen ve Boylu, 2011:149; Taşçı ve Koç, 2007:374 ): 

 Özgecilik/Altruism 

 Vicdanlılık/Constientiousness 

 Nezaket Tabanlı Bilgilendirme/Courtesy 

 Sivil Erdem/CivicVirtue 

 Gönüllülük ve Centilmenlik/Sportmanship 

Özgecilik (Diğerlerini Düşünme, Altruism): Birlikte ve yüz yüze çalışan bireylerin doğrudan ve 

isteyerek birbirlerine yardım etmek amacıyla yaptıkları davranışlardır. Ayrıca çalışanların sorunlar 

karşısında doğrudan ve gönüllü olarak diğer bir çalışma arkadaşına yardım etmesini ifade etmektedir. Yeni 

işgörenin oryantasyonuna, herhangi bir bilgisayar programını anlamasına, ağır iş yükünü hafifletmesine 

yardımcı olmaya veya işgörenlerin araç-gereç kullanmalarında, görevlerini tamamlamalarında, belirli 

bilgilere ulaşmalarında, destek vermeye yönelik davranışlar, özgecilik boyutuna örnek olarak verilebilir 

(Özler, 2010:107; Yeşiltaş ve Keleş, 2009:21; Aslan, 2008:167). 

Vicdanlılık/Constientiousness: İşgörenlerin kendilerinden beklenen rol davranışının üzerinde bir 

davranışı anlatır. İşe devam etme, fazla mesaiye kalma, dakiklik, özen gösterme, kaynakları koruma, 
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dinlenme zamanlarını yerinde kullanma, davranışları denetlenmediği halde kurallara uyma gibi davranışlar 

örnek olarak gösterilebilir (Ölçüm Çetin, 2004:20; Özler, 2010:107; Aslan, 2008:167 ). 

Nezaket Tabanlı Bilgilendirme/Courtesy: Başkalarının işlerini etkileyecek hareketler yapmadan 

veya kararlar almadan önce diğerlerini bilgilendirmeye dayanan davranışlardır. Bu nedenle bu boyut 

problemleri önlemede önemli rol oynar ve zamanın yapıcı bir biçimde kullanılmasını kolaylaştırır. 

Verilecek bir karardan etkilenebilecek kişilerin önceden görüş ve fikirlerini almak, örgüt içinde önemli 

konularla ilgili olarak diğer çalışanlara bilgi vermek, çalışma arkadaşlarının haklarına saygılı olmak gibi 

davranışlar nezaket tabanlı davranışlara örnek gösterilebilir (Bolat, 2008:127; Ölçüm Çetin, 2004:20; 

Aslan, 2008:167). 

Sivil Erdem/CivicVirtue: Örgütün gelişimine destek verme olarak da ifade edilen sivil erdem, 

örgütü etkileyen olaylara karşı çalışanların kendilerini sorumlu olarak kabul etmeleri, kararlara ve 

toplantılara sorumlu-gönüllü bir şekilde katılmaları olarak tanımlanmaktadır. Gönüllü olarak toplantılara 

katılmak, yazışmalara zamanında cevap vermek, örgütteki duyuruları ve talimatları okumak ve bunlara 

uymak, işgörenlerin yapması zorunlu olmayan fakat örgüt imajına olumlu katlı sağlayan faaliyetlere 

katılmak örnek olarak verilebilir (Özler, 2010:111; Yıldız, 2011:325; Aslan, 2008:167). 

Gönüllülük ve Centilmenlik/Sportmanship: Örgütte çalışanların kendi aralarında, çalışanlar ile 

yöneticiler arasında, örgütle doğrudan ilişkisi olan veya olmayan diğer kişilere karşı meydana gelen 

kaçınılmaz rahatsızlıkların, hoşnutsuzlukların şikâyetçi olmadan hoşgörü ile karşılanması şeklinde 

tanımlanmaktadır. Centilmenlik, örgüt içinde harcanan zamanın yapıcı çabalar üzerine yoğunlaşmasını 

sağlamaktadır. İş arkadaşlarına saygılı olmak, sorunları gereksiz yere büyütmemek, işlerin olumsuz 

yönünden çok olumlu yönlerini görmek, örgütle ilgili sorunlarda yapıcı tavır takınmak centilmenlik 

boyutuna örnek olarak gösterilebilir (Özler, 2010:109; Aslan, 2008:167). 

2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı; sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde hastane 

yöneticilerinin liderlik özelliklerinin etkilerini tespit etmektir. 

 

 

 2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul ili Anadolu yakasında faaliyet gösteren özel hastanelerde 

görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada 195 çalışana ulaşılmıştır. Buradaki sağlık 

çalışanları hekim dışı sağlık personelinden oluşmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada örgütsel vatandaşlık soruları için; Sabiha Sevinç Altaş ve Hülya Gündüz 

Çekmecelioğlu’nun 2007 yılında yapmış oldukları ,  “İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel 

Vatandaşlık Davranışının İş Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir araştırma”, adlı çalışmada kullandıkları 

ÖVD ölçeğinden faydalanılmıştır. Bu ölçek toplam 20 maddeden 5 faktörden oluşmaktadır (Cronbach 

Alfa 0.912). Çalışanların yönetici hemşirelerindeki liderlik davranışlarını belirlemek için 1980 yılında 

Bass ve Avalio tarafından geliştirilen ve 1995 yılında Form 5X veya MLQ 5X olarak adlandırılan 36 

maddelik Çok Faktörlü Liderlik Anketi (Cronbach Alfa 0.937) Multifactor Leadership Questionnaire’ 

(MLQ) kullanılmıştır (114). Çok Faktörlü Liderlik Anketi dönüşümcü, sürdürümcü, serbestlik tanıyan 

liderlik özelliklerini dikkate alan alt faktörlere göre ayrılmış toplam 36 sorudan oluşmaktadır. Buna göre 

20 madde dönüşümcü lider, 12 madde sürdürümcü lider, 4 madde ise serbestlik tanıyan liderlik tarzlarına 

ilişkindir.  
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 2.4. Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler istatistik paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler olarak frekans, yüzde, ortalama hipotez testleri olarak korelasyon ve 

regresyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift 

yönlü olarak değerlendirilmiştir. 

3.Bulgular 

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan çalışanların ölçekler yoluyla 

toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı 

olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Demog. Özellik.  Değişkenler  Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 141 72,3 

Erkek 54 27,7 

Yaş 

18-25 66 33,8 

26-35 87 44,6 

36-45 29 14,9 

46-55 12 6,2 

56 ve üzeri 1 0,5 

Medeni durum 

Bekar 86 44,1 

Evli 109 55,9 

Eğitim durumu 

İlköğretim 35 18 

Lise 93 47,9 

Yüksekokul 29 14,9 

Lisans 36 18,6 

Yükseklisans / Doktora 1 0,5 

 

Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının demografik özelliklere göre dağılımı Tablo 1'de incelenmiştir. 

Buna göre araştırmaya katılanların % 72,3 (n=141) kadın, % 44,6’sı (n=87) 26-35 yaş grubu aralığında 

bulunmaktadır. Ayrıca  % 55,9’u (n=109) evli ve  % 47,9’u (n=93) ise lise eğitimine sahiptir. 
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Tablo 2. Hastane Çalışanlarının Algıladıkları Liderlik Düzeyleri Ve Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışları Düzeylerinin Ortalamaları 

Alt Boyutlar  N Ort. S.s Min. Max. 

Dönüşümcü liderlik 197 3,951 0,829 1,421 5,000 

Sürdürümcü liderlik 197 3,297 0,761 1,818 5,000 

Özgecilik 196 4,442 0,634 1,250 5,000 

Nezaket 196 4,513 0,573 1,250 5,000 

Centilmenlik 196 4,227 0,767 1,750 5,000 

Vicdanlılık 196 4,345 0,688 1,250 5,000 

Sivil erdem 196 4,460 0,572 2,250 5,000 

 

      Tablo 2 ve Şekil 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan hastane çalışanlarının algıladıkları liderlik 

düzeyinin orta düzeyde olduğu ve örgütsel vatandaşlık davranışları içinde en fazla nezaket davranışını 

sergiledikleri görülmektedir. 
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Şekil 1. Hastane Çalışanlarının Algıladıkları Liderlik Düzeyleri Ve Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışları Düzeyleri  
 

Tablo 3. Hastane Çalışanlarının Algıladıkları Liderlik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları 

Arasındaki Korelasyon Analizi 

ÖVD Alt Boyutları    

Dönüşümcü 

liderlik 

Sürdürümcü 

liderlik 

Özgecilik 

r 0,26 0,298 

p 0,000 0,000 

N 195 195 

Nezaket 

r 0,243 0,333 

p 0,001 0,000 

N 195 195 

Centilmenlik 

r 0,217 0,361 

p 0,002 0,000 

N 195 195 

Vicdanlılık 

r 0,204 0,45 

p 0,004 0,000 

N 195 195 

Sivil erdem 

r 0,174 0,312 

p 0,015 0,000 

N 195 195 

Tablo 3’e göre; özgecilik alt boyutu ile dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutları arasındaki 

ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında dönüşümcü liderlikte 

%26,0, sürdürümcü liderlikte %29,8 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Dönüşümcü Lider r=0,260; 

p=0,000<0,05; sürdürümcü lider r=0,298; p=0,000<0,05). Buna göre özgecilik alt boyutu puanı arttıkça 

dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutu puanları da artmaktadır. 

Tablo 3’e göre; nezaket alt boyutu ile dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutları arasındaki 

ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında dönüşümcü liderlikte 

%24,3, sürdürümcü liderlikte %33,3 pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Dönüşümcü Lider 
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r=0,243; p=0,001<0,05; sürdürümcü lider r=0,333; p=0,000<0,05). Buna göre nezaket alt boyutu puanı 

arttıkça dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutu puanları da artmaktadır. 

Tablo 3’e göre; centilmenlik alt boyutu ile dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında dönüşümcü 

liderlikte %21,7 sürdürümcü liderlikte %36,1 pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Dönüşümcü 

Lider r=0,217; p=0,002<0,05; sürdürümcü lider r=0,361; p=0,000<0,05). Buna göre centilmenlik alt 

boyutu puanı arttıkça dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutu puanları da artmaktadır. 

Tablo 3’e göre; vicdanlılık alt boyutu ile dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında dönüşümcü 

liderlikte %20,4,  sürdürümcü liderlikte %45,0 pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Dönüşümcü 

Lider r=0,204; p=0,004<0,05, sürdürümcü lider r=0,450; p=0,000<0,05). Buna göre vicdanlılık alt boyutu 

puanı arttıkça dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutu puanları da artmaktadır. 

Tablo 3’e göre; sivil erdem alt boyutu ile dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında dönüşümcü 

liderlikte %17,4,  sürdürümcü liderlikte %31,2 pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Dönüşümcü 

Lider r=0,174; p=0,015<0,05; sürdürümcü lider). r=0,312; p=0,000<0,05). Buna göre sivil erdem alt 

boyutu puanı arttıkça dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik alt boyutu puanları da artmaktadır. 

 

Tablo 4. Özgecilik Düzeyinin Algılanan Liderlik Boyutlarından Etkilenip Etkilenmeme Durumunun 

Regresyon Analizi ile İncelenmesi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
ß t P F 

Model 

(p) 
R

2
 

Özgecilik 

Sabit 3,448 15,247 0,000 

10,607 0,000 0,090 

Dönüşümcü 

liderlik 
0,098 1,509 0,133 

Sürdürümcü 

liderlik 
0,184 2,600 0,010 

 

Tablo 4’e göre; çalışanların özgecilik düzeyinin algılanan liderlik boyutlarından etkilenme 

durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=10,607; 

p=0,000<0,05). Sürdürümcü liderlik 1 birim arttığında Özgecilik 0,184 birim artmaktadır (ß=0,184; 

t=2,600; p=0,010<0,05). Dönüşümcü liderlik özgeciliği istatistiksel olarak etkilememektedir (t=1,509; 

p=0,133>0,05). Dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik algısının özgeciliği 0,090 oranında açıklamaktadır 

(R
2
=0,090). 
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Tablo 5. Nezaket Düzeyinin Algılanan Liderlik Boyutlarından Etkilenip Etkilenmeme Durumunun 

Regresyon Analizi ile İncelenmesi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
ß t p F 

Model 

(p) 
R

2
 

Nezaket 

Sabit 3,694 19,930 0,000 

12,379 0,000 0,105 

Dönüşümcü 

liderlik 
0,044 0,828 0,409 

Sürdürümcü 

liderlik 
0,200 3,452 0,001 

 

Tablo 5’e göre; nezaket düzeyinin algılanan liderlik boyutlarından etkilenme durumunu test etmek 

için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=12,379; p=0,000<0,05). Sürdürümcü 

liderlik 1 birim arttığında Nezaket 0,200 birim artmaktadır (ß=0,200; t=3,452; p=0,001<0,05). Dönüşümcü 

liderlik nezaketi istatistiksel olarak etkilememektedir (t=0,828; p=0,409>0,05). Dönüşümcü ve 

sürdürümcü liderlik algısı nezaketi 0,105 oranında açıklamaktadır (R
2
=0,105). 

 

Tablo 6.  Centilmenlik Düzeyinin Algılanan Liderlik Boyutlarından Etkilenip Etkilenmeme 

Durumunun Regresyon Analizi ile İncelenmesi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
ß t p F 

Model 

(p) 
R

2
 

Centilmenlik 

Sabit 3,035 11,350 0,000 

14,396 0,000 0,121 

Dönüşümcü 

liderlik 
0,004 0,046 0,964 

Sürdürümcü 

liderlik 
0,359 4,286 0,000 

 

Tablo 6’a göre; Centilmenlik düzeyinin algılanan liderlik boyutlarından etkilenme durumunu test 

etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=14,396; p=0,000<0,05). 

Sürdürümcü liderlik 1 birim arttığında centilmenlik 0,359 birim artmaktadır (ß=0,359; t=4,286; 

p=0,000<0,05). Dönüşümcü liderlik centilmenliği istatistiksel olarak etkilememektedir (t=0,046; 

p=0,964>0,05). Dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik algısı centilmenliği 0,121 oranında açıklamaktadır 

(R
2
=0,121). 
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Tablo 7. Vicdanlılık Düzeyinin Algılanan Liderlik Boyutlarından Etkilenip Etkilenmeme 

Durumunun Regresyon Analizi ile İncelenmesi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
ß t p F 

Model 

(p) 
R

2
 

Vicdanlılık 

Sabit 3,160 13,777 0,000 

25,315 0,000 0,200 

Dönüşümcü 

liderlik 

-

0,081 
-1,226 0,222 

Sürdürümcü 

liderlik 
0,457 6,364 0,000 

 

Tablo 7’ye göre; vicdanlılık düzeyinin algılanan liderlik boyutlarından etkilenme durumunu test 

etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=25,315; p=0,000<0,05). 

Sürdürümcü liderlik 1 birim arttığında Vicdanlılık 0,457 birim artmaktadır (ß=0,457; t=6,364; 

p=0,000<0,05). Dönüşümcü liderlik vicdanlılığı istatistiksel olarak etkilememektedir (t=-1,226; 

p=0,222>0,05). Dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik algısı vicdanlılığı 0,200 oranında açıklamaktadır 

(R
2
=0,200). 

 

 

Tablo 8. Sivil erdem Düzeyinin Algılanan Liderlik Boyutlarından Etkilenip Etkilenmeme 

Durumunun Regresyon Analizi ile İncelenmesi 

 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
ß t P F 

Model 

(p) 
R

2
 

Sivil 

erdem 

Sabit 3,742 18,866 0,000 

10,402 0,000 0,088 

Dönüşümcü 

liderlik 
-0,012 -0,219 0,827 

Sürdürümcü 

liderlik 
0,236 3,793 0,000 

 

Sivil erdem düzeyinin algılanan liderlik boyutlarından etkilenme durumunu test etmek için yapılan 

regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=10,402; p=0,000<0,05). Sürdürümcü liderlik 1 birim 

arttığında Sivil erdem 0,236 birim artmaktadır (ß=0,236; t=3,793; p=0,000<0,05). Dönüşümcü liderlik 

Sivil erdemini istatistiksel olarak etkilememektedir (t=-0,219; p=0,827>0,05). Dönüşümcü ve Sürdürümcü 

liderlik algısı Sivil erdemini 0,088 oranında açıklamaktadır (R
2
=0,088). 

4. Tartışma ve Sonuç 
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  İşletmelerde çalışan bireylerin kendisini örgütün bir parçası olarak hissetmesinin, günümüz 

işletmeleri için rekabet üstünlüğü sağlamada etkili olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün birçok 

işletmede işgörenlerin kendi görev tanımları içerisinde yer alan faaliyetleri bile tam anlamıyla 

gerçekleştiremedikleri düşünüldüğünde, bu işgörenlerin, ileri görev bilinci ile, hiçbir karşılık beklemeden, 

gönüllü olarak görev tanımları içinde yer almayan faaliyetleri yapmada istekli olmaları o kadar da kolay 

olmayacaktır. Bu noktada kuşkusuz liderlik özelliklerine sahip yöneticilere büyük sorumluluklar 

düşmektedir (Özler, 2010:126). 

  Bu doğrultuda yaptığımız çalışmamızda şu sonuçlar  ortaya çıkmıştır: 

 Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının algıladıkları liderlik düzeyinin orta düzeyde olduğu ve 

örgütsel vatandaşlık davranışları içinde en fazla nezaket davranışını sergiledikleri tespit edilmiştir. 

 Hastane yöneticilerinin lider davranış biçimleri (dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik) ile örgütsel 

vatandaşlık davranışı (özgecilik, üstün görev bilinci, nezaket, centilmenlik ve sivil erdem) gösterme 

eğilimleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

 Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının alt boyutları (özgecilik, üstün görev bilinci, nezaket, 

centilmenlik ve sivil erdem), yöneticilerin lider davranış biçimlerinden sürdürümcü liderlikten 

doğrudan etkilenmektedir. Ancak dönüşümcü liderlikten etkilenmemektedir. 

Bu sonuçlara göre; 

 Sağlık çalışanlarının  örgütsel vatandaşlık davranışlarının geliştirilmesi için hastane yöneticileri, 

çalışanları daha fazla motive etmelidir, daha esnek bir ortam oluşturulmalıdır. Çünkü aşırı formallik 

kural yönlü davranışlara ve sertliğe yol açabilmektedir. 

  Örgütsel vatandaşlık gibi gönüllü davranışların oluşmasında kurumlardaki   informal gruplar 

önemli işlevleri yerine getirebilir. Bu anlamda informal grupların geliştirilmesi ve cesaretlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 Çalışanlar  aşırı yazışma, gereksiz toplantılar, meslekleri  ile doğrudan ilgili olmayan işlerle 

meşgul edilmemelidir. 

 Sağlık personelinin kurumda daha verimli çalışmasını sağlamak ve  gönüllü olarak tutabilmek için 

yöneticilerin informal yönünün etkili olması gerekebilir. 

  Ayrıca çalışanların karar sürecine katılmalarına imkân verilmesi, kendilerini geliştirici çalışmalar 

yapmaları konusunda teşvik edilmesi örgütsel vatandaşlık davranışının artması yönünde olumlu etkiye 

sahip olabilmektedir. 

 Bu anlamda çalışanların kendilerini işyerlerine ait hissetmeleri, olumlu bir işyeri iklimi hem 

dönüşümcü liderlik hem de örgütsel vatandaşlık davranışı için gereklidir (Oğuz, 2011:398). 
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BİR ACİL SERVİS GÖZLEM ÜNİTESİNE YATIŞLARIN VE YENİDEN YATIŞLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

        Murat GÜLER* 

        Sıdıka KAYA** 

        Seda KARSAVURAN*** 

ÖZET 

Acil servis gözlem ünitelerinde, hastaneye yatış endikasyonu konmamış ancak taburcu edilme 

kararı da verilemeyen hastalar yatmaktadır. Acil tedavi polikliniği ile yataklı servis arasında bir konuma 

sahip bu birimlerde yatan hastaların tedavi ve takibi yetersiz kaldığında ciddi problemler ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servis gözlem ünitesine yapılan 

yatışları ve yeniden yatışları değerlendirmektir. Üniteye yapılan yatışlar hastaların demografik ve klinik 

özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmada, hastaların gözlem ünitesinde yatış süresi, acil servis 

gözlem ünitesinden yatan hasta servislerine nakledilen hastaların yüzdesi ve acil servis gözlem ünitesinden 

taburcu olan hastaların acil servise yeniden yatış yüzdesi değerlendirilmiştir. Bir ay içinde acil servise 

14343 hasta başvurmuştur. Bunlardan toplam 1406 hasta acil servis gözlem ünitesinde gözlemlenmiştir. 

Ünitede gözlemlenen hastaların 1368’i (% 97,3) yirmi dört saatten kısa, 38’i (% 2,3) yirmi dört saatten 

daha uzun süre gözlemlenmiştir. Hastaların % 23,3’ü acil servis gözlem ünitesinden yatan hasta 

servislerine nakledilmiştir. Hastaların 94’ü (% 6,7) acil servis gözlem ünitesinden taburcu olduktan 

sonraki 30 gün içinde, hastanenin acil servisine önceki hastalığıyla ilgili olarak yeniden yatmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Acil servis, gözlem ünitesi, yatış, yeniden yatış 
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EVALUATION OF ADMISSIONS AND READMISSIONS TO AN EMERGENCY 

DEPARTMENT OBSERVATION UNIT 

 

Murat GÜLER* 

        Sıdıka KAYA** 

        Seda KARSAVURAN*** 

ABSTRACT 

 

Emergency department observation units serve those patients who could neither have been 

indicated to be discharged nor hospitalized. Serious problems occur when care and follow up of patients 

cannot be carried out sufficiently in these observation units which are in a position between an emergency 

care unit and a department giving bed care service. The objective of this study is to evaluate admissions 

and readmissions to an emergency department observation unit. Admissions to the unit was assessed 

according to the patients’ demographic features. In the study, length of stay of less than 24 hours, rate of 

transferred patients from emergency department observation unit to inpatient services and emergency 

department readmission rate for discharged patients were evaluated. Within a month, 14343 patients 

visited the emergency department. Among them, a total of 1406 patients were observed in the emergency 

department observation unit. 1368 of the patients (% 97,3) were observed in the unit for less than 24 

hours, and 38 of them (% 2,7) stayed more than 24 hours. 23,3 percent of patients were transferred from 

emergency department observation unit to inpatient services. 94 of the patients (% 6,7) readmitted to the 

emergency department for the same or potentially related condition in 30 days after discharged from the 

emergency department observation unit. 

 

 Key Words: Emergency department, observation unit, admission, readmission  

1. Giriş 

Acil servis herhangi bir uzmanlık ayrımı yapmadan tüm hastaları kabul etmesi ve sonra 

yönlendirmesi yönünden bir varış noktasından çok ara istasyon özelliği taşır (Ay, 2002). Acil servislerde 

geçen ilk saatlerden sonra taburcu olma ya da hastaneye yatırılma işlemlerine alternatif olarak, ilk kez 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Gözlem Üniteleri kullanılmaya başlanmıştır (Quick, 1999). Bu ünitelerin 

amacı, hastaların tanılarının doğru konulması ile maliyetlerin düşürülmesi ve uygunsuz hasta yatışlarının 

önlenmesidir (ACEP, 1994).  

Bu çalışmanın amacı; bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servis gözlem ünitesine yatışları ve 

yeniden yatışları değerlendirmektir. Yatış, hastaların demografik ve klinik göstergeleri açısından 

incelenmiş olup çalışmada ayrıca hastaların acil servis gözlem ünitesinde yatış süreleri, acil servis gözlem 

ünitesinden yatan hasta servislerine nakil edilen hastaların yüzdesi ve acil servis gözlem ünitesinden 

taburcu olan hastaların acil servise yeniden yatış yüzdesi değerlendirilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, yatış 

süresini standartların üzerine çıkaran faktörler belirlenerek, sunulan sağlık hizmetinin etkililiğinin ve 

verimliliğinin artırılması yönünde çözüm önerileri getirilecektir. 
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1.1. Acil Servisin Tanımı ve Fonksiyonları 

Acil servisler, yaşamı tehdit eden acil veya kritik durumdaki hastalara hizmet veren yerlerdir (Lee 

ve diğ., 2000). Acil servisler genellikle birbirinden farklı şikâyetleri olan birçok hastaya hizmet 

vermektedir ve bu hastaların tamamının tıbben acil müdahale gerektirmediği bilinmektedir. Yapılan 

çalışmalarda; hastaların kendi durumlarını acil olarak algılamaları, acil servisin eve yakın olması, 

muayene için daha kısa süre beklenilmesi, ilgili polikliniklerde sıra bulunamaması, reçete yazdırma, rapor 

isteme, parenteral uygulama yaptırma veya diğer hastane birimlerinden bakım alamama gibi nedenlerle 

acil servise başvurdukları belirlenmiştir (Akbulut, 1998; Çakmakçı ve diğ., 1995; Oktay ve diğ., 2003). 

1.2. Acil Servis Gözlem Ünitesinin Özellikleri 

Acil servis gözlem üniteleri, 4–24 saatlik bir bakıma gerek duyulan hastalar için, acil servisle 

bitişik veya acil servisin içinde kurulmuş yerlerdir. Bu üniteler, klinik durumu belirsiz hastalar için kısa 

süreli yoğun bakım hizmeti sağlanması amacıyla kurulmuştur. Acil servislerin çoğu, tedavi olabilmek için 

saatlerce bekleyen hastalardan dolayı kalabalıktır. Bu nedenle, acil serviste hastaları ilk değerlendiren ve 

hastaların birincil sorumluluğunu taşıyan hekimler önemli sorumlulukları yerine getirmekle karşı 

karşıyadırlar. Bunlar arasında, hastaların en iyi şekilde ilk bakım ve gerekiyorsa müdahalelerinin 

yapılması, gerekliyse en hızlı şekilde hastaların diğer konsültan hekimlerce değerlendirilmesi, hızlı 

yatırılması ve her şeyden önemlisi hasta ve hasta yakınlarının bu işlemlerden memnun olarak acil servisten 

ayrılmasının sağlanması sayılabilir. Acil servislerde geçen ilk saatlerden sonra taburcu olma ya da 

hastaneye yatırılma işlemlerine alternatif olarak Gözlem Üniteleri kullanılmaya başlanmıştır (Quick, 

1999). Bu ünitelerin amacı, hastaların tanılarının doğru konulması ile maliyetlerin düşürülmesi ve 

uygunsuz hasta yatışlarının önlenmesidir (ACEP, 1994). 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANEAH) Acil Servis 

Gözlem Ünitesi’ne (ASGÜ) yatışları ve bu üniteye yeniden yatışları değerlendirmektir. Ayrıca, sunulan 

sağlık hizmetinin daha etkili ve verimli olması için, yatış süresini uzatan faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Ankara ilinde bulunan ASGÜ’ye, 1–30 Nisan 2006 tarihleri arasında yatışı 

yapılan 1406 hastadan oluşmaktadır. Bu hastalardan; 

- ASGÜ’den yatan hasta servislerine nakledilen 327 hastanın kaydı, 

- ASGÜ’den taburcu olduktan sonra, hastanenin acil servisine önceki rahatsızlığı nedeniyle 

en son 31 Mayıs 2006 tarihine kadar (taburculuktan itibaren 30 gün içinde) yeniden yatışı 

yapılan 94 hastanın kaydı, 

- Yatış süresi 24 saat veya daha uzun süren 38 hastanın kaydı incelenmiştir. 

 

2.3. Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Aracı 

Veriler; ASGÜ hemşire protokol defterinden, ANEAH entegre hastane otomasyon sisteminden, 

ASGÜ’de görevli hemşirelerden ve ASGÜ’de yatan hastalardan sorumlu hekimlerden elde edilmiştir. 
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Hastanenin entegre otomasyon sisteminden, üniteye yatan hastalar için; yaş, cinsiyet, ikamet ettiği 

adres, sosyal güvenlik kurumu, hastaya konulan ön tanı (ICD–10 hastalık sınıflarına göre), 

konsültasyonlar, tetkikler, ASGÜ’den çıkış zamanı (ay, gün, saat ve dakika olarak), ASGÜ’den çıkış şekli 

(taburcu, nakil, terk ve sevk), taburcu olan hastalar için önerilen poliklinik kontrolleri, hastaların nakil 

edildiği birimler, hastaların sevk edildiği kurumlar, ANEAH ASGÜ’den taburcu olduktan sonraki 30 gün 

içinde ANEAH Acil Servisi’ne yeniden yatıp yatmadığı, eğer yeniden yattıysa yattığı zamana ilişkin 

bilgiler alınmıştır. 

ASGÜ’de çalışan hekimlerden ve hemşirelerden, 24 saat veya daha uzun süre ASGÜ’de kalan 

(yatan) hastaların yatış süresini uzatan faktörlere ilişkin bilgiler alınmıştır. Yatış süresi 24 saat veya daha 

uzun süre olan hastaların her biri hakkında, onlarla ilgilenen hekimlerle ve ünitede çalışan hemşirelerle 

yüz yüze görüşme yöntemiyle bilgi alınmıştır. Bütün veriler günlük olarak toplanmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan veriler, Microsoft Office Excel 2003 programına günlük olarak aktarılmıştır. 

Verilerle ilgili ortalamalar, standart sapmalar ve yüzdeler hesaplanmıştır. 

Çalışmada, hastaların ASGÜ’de yatış süreleri, ASGÜ’den yatan hasta servislerine nakledilen 

hastaların yüzdesi, ASGÜ’den çıkış yapan hastaların, ANEAH Acil Servisi’ne yeniden yatış yüzdeleri 

değerlendirilmiştir. 

Hastaların ASGÜ’de yatış süresi için açıkça belirlenmiş bir standart bulunmamaktadır. Ancak, 

Medicare gibi bazı sigortalar tarafından gözlem statüsünde 24–48 saat yatış süresine izin verilmektedir 

(Ross ve diğ., 2003). Bununla birlikte, acil servis gözlem ünitelerinin çoğunun 12 veya 24 saat zaman 

dilimi vardır (Ay, 2002). Ross ve arkadaşları (2003) ise bu göstergeyi 18 saat olarak ele almışlardır. Acil 

gözlem birimlerinin kullanımında önemli unsurlardan biri hastaların gözlem ünitelerindeki izlem 

süreleridir. Literatürde genellikle, acil gözlem odalarında hastaların en fazla 24 saat süre ile izlenmesi 

gerektiği belirtilmektedir (Derinöz ve Tunaoğlu, 2007). Sağlık Kuruluşları Ruhsatlandırma Yönetmeliği 

taslağında da “hastaların gözlem altında bulundurulma süresi 24 saatten fazla olamaz” denilmektedir 

(Sağlık Bakanlığı, 2005). Bu çalışmada, hastaların ASGÜ’de yatış süreleri için standart olarak 1440 

dakikadan daha kısa süre (<24 saat) seçilmiştir. 

Zalenski ve arkadaşları (1997), çalışmalarında, göğüs ağrısı tanısıyla gözlemlenen hastalarda 

taburcu olma yüzdesinin % 70’den fazla olmasını (nakillerin % 30’dan az olmasını) hastalar için maliyet 

etkili olarak bulmuşlardır. Literatürde yeniden yatış süresi için kabul edilmiş bir standart süre yoktur 

(Buckley ve Ellis, 1994; Lerman ve Kobernick, 1987; Rowland ve diğ., 1990). Ross ve arkadaşları (2003), 

ASGÜ’den yatan hasta servislerine nakledilen hastaların yüzdesi için kabul edilmiş ortak bir etkililik 

göstergesi bulunmadığını belirtmişler ve ilgili yeniden yatışı, hastanın daha önceki rahatsızlığıyla veya 

önceki rahatsızlığıyla ilgili bir durumdan dolayı hastanın hastanenin acil servisine geri gelmesi olarak 

tanımlamışlardır. İlgili yeniden yatış için; acil servis gözlem ünitesinden taburcu olan hastaların acil 

servise 30 gün içinde gelmesi kriterini belirlemişlerdir ve yaptıkları bir araştırmada, acil servis gözlem 

ünitesinden yatan hasta servislerine alınan hastaların yüzdesi için standardı % 30 olarak seçmişlerdir. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

1–30 Nisan 2006 tarihlerinde ANEAH acil servisine 14343 hasta başvurmuş ve bunlardan 

1406’sının (% 9,8) ASGÜ’ye yatışı yapılmıştır. Hastanede her yaştaki ve bütün sosyal güvencedeki 

hastalara hizmet sunulması, hastanenin ileri tetkik ve tedavi olanaklarının bulunması gibi nedenlerden 

dolayı acil servise başvuru oranının fazla olduğu düşünülmektedir. ABD’de acil servislerde yapılan ulusal 

bir araştırmada, acil servise başvuran hastaların % 3,8’i gözlem ünitesine kabul edilmiştir (McDermott ve 

diğ., 1997). Kaya ve arkadaşları (2005) tarafından bir üniversite hastanesinin acil servisinde yapılan 

kesitsel türdeki bir araştırmada, iki aylık bir sürede acil servise başvuran 7403 hastanın, 180’i (% 2,4) acil 

gözlem ünitesine kabul edilmiştir. Ay’ın (2002) bir üniversite hastanesinde yaptığı bir araştırmada, acil 

servise bir ay içerisinde 3609 hasta başvurmuş ve bu hastalardan 60’ı (% 1,7) gözlem ünitesine 

yatırılmıştır.  

ASGÜ’den taburcu olduktan sonra 106 hasta acil servise yeniden başvurmuştur. Bu hastalardan 

12’si (ASGÜ’ye hasta yatışı yapan 1 Genel Cerrahi Asistanı ve 1 Dâhiliye Asistanı hekimden alınan 

yardımlarla) yeniden yatışlarındaki rahatsızlıkları ilk başvurularıyla ilgili olmadığı için dikkate 

alınmamıştır. Yeniden yatış yüzdesi 94 hasta üzerinden hesaplanmıştır. 

a. Hastaların ASGÜ’de Yatış Sürelerinin Değerlendirilmesi 

ASGÜ’de en uzun yatış süresi 3805 dakika (2 gün 15 saat 25 dakika) (gastro özofajial reflü 

hastalığı) ve en kısa yatış süresi 21 dakikadır (karın ağrısı). Hastaların ASGÜ’de ortalama yatış süresi ise 

462 ±410 dakikadır (7 saat 42 dakika) (Tablo 1). 

Tablo 1. ASGÜ Hastalarının Yatış Süresine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 

 Yatış Süresi (dk) 

Ortalama 462 

Standart Sapma 410 

Medyan 335 

Mod 121 

Minimum Değer 21 

Maksimum Değer 3805 

1. Çeyrek 181 

3. Çeyrek 624 

Mace ve arkadaşları (2003) tarafından ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; acil servis gözlem 

ünitelerinde ortalama yatış süresi 920 dakika (15,2 saat), en kısa yatış süresi 240 dakika ve en uzun yatış 

süresi 1440 dakika olarak bulunmuştur. Vecina ve arkadaşları (2000) tarafından İspanya’da yapılan bir 

araştırmaya göre; ASGÜ’de ortalama yatış süresi 1428 (±1100) dakika “23,8 (±18,3 saat)” bulunmuştur. 

Bu araştırmada, hastaların yatış sürelerine ilişkin elde edilen bulgular, hastaların ANEAH ASGÜ’deki 

ortalama yatış süresinin daha kısa olduğunu göstermektedir. Kaya ve arkadaşları (2005), bir üniversite 

hastanesinin acil servis gözlem ünitesinde yaptıkları bir çalışmada, hastaların % 28,9’unun 1440 

dakikadan (24 saat) az süre ünitede yattığını bulmuşlardır. ASGÜ’ye yatışı yapılan hastaların 1368’i (% 

97,3) ünitede 1440 dakikadan kısa süre kalmış ve ASGÜ yatış süresi göstergesine göre etkili bulunmuştur. 

Üniteye yatışı yapılan 1406 hastanın, 680’i (% 48,4) erkek ve 726’sı (% 51,6) kadındır. Üniteye, 

kadın hastaların daha çok yattığı görülmektedir. Bir üniversite hastanesinin acil servis gözlem ünitesinin 

etkililiğinin değerlendirilmesi üzerine yapılan bir çalışmada; erkeklerin % 25,6’sının ve kadınların % 
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32,2’sinin 1440 dakikadan az süre ASGÜ’de kaldığı bulunmuştur (Kaya ve diğ., 2005). Bu araştırmada 

ise, hem erkeklerin hem de kadınların neredeyse tamamının yatış süresi standardını karşıladığı 

görülmektedir (Tablo 2). 

ASGÜ’de en çok 65–74 yaşlardaki hastalar yatmaktadır. Bu yaşlardaki hastaların, bütün hastalar 

içindeki yüzdesi % 19,6’dır. 0–4 yaşlardaki hastalar ise en az yatışı yapılanlardır (% 0,2). En genç hasta 3, 

en yaşlı hasta ise 93 yaşındadır. Erkek hastaların yaş ortalaması 49,7 (±20,3) iken, kadın hastaların yaş 

ortalaması 50,1 (±21,1)’dir. Hastaların % 68,2’sinin 65 yaşından daha genç, % 31,8’inin 65 yaşında veya 

daha yaşlı olduğu bulunmuştur. Bütün hastaların yaş ortalaması ise 49,9 (±20,7)’dir. Ross ve 

arkadaşlarının (2003) yaptıkları bir çalışmada; acil servis gözlem ünitesinde yatan hastaların % 67,3’ünün 

65 yaşından daha genç, % 32,7’sinin 65 yaşında veya daha yaşlı olduğu bulunmuştur ve yaş dağılımına 

göre bu araştırma ile benzerlik göstermektedir. 

Hastaların yaşlarına göre ASGÜ’de yatış süreleri incelendiğinde, yaşlı hastaların (65 yaş ve üstü) 

% 95,3’ünün ve daha genç hastaların (65 yaşından küçük) % 98,2’sinin yatış süresinin 1440 dakikadan az 

olduğu görülmüştür. Hem yaşlı hastaların hem de genç hastaların tamamına yakınının yatış süresi 

standardını karşıladığı görülmektedir. Yatış süresi standardını karşılayamayan hastalar içinde yaşlı 

hastalar, gençlerden daha fazladır (Tablo 2). 

Yatışı yapılan hastaların 1239’u (% 88,1) Ankara ili sınırları içerisinde ikâmet etmekte iken 167’si 

(% 11,9) Ankara ili dışında ikâmet etmektedir. Yatışı yapılan hastaların çok büyük bir çoğunluğunun 

Ankara ili içinde ikamet ettiği görülmektedir. Hastaların ikamet ettikleri yere göre ASGÜ’de yatış süreleri 

incelendiğinde; Ankara ili dışında ikamet eden hastaların ortalama yatış süresinin (8,9 ±7,5 saat), Ankara 

ili içinde ikamet eden hastaların ortalama yatış süresinden (7,5 ±6,7 saat) daha uzun olduğu bulunmuştur. 

Ankara ili içinde ikâmet eden hastaların % 2,3’ü, Ankara ili dışında ikâmet eden hastaların da % 5,4’ü 

ASGÜ’de yatış süresi standardını karşılamamıştır (Tablo 2). Ankara ili dışında ikâmet eden hastaların, 

kalacak yer bulmada güçlük çekmeleri nedeniyle ASGÜ’de daha uzun süre yattığı düşünülmektedir. 

ASGÜ’de yatan hastalardan 508’inin (% 36,1) sosyal güvencesi SSK’dır ve en çok bu hastaların 

yatışının yapıldığı görülmektedir. Ayrıca ASGÜ’ye ücretli olarak yatışı yapılan 145 hasta, yattığı esnada 

ya da hastaneden çıkışından itibaren 1 ay içerisinde hastaneye sosyal güvencelerini beyan etmişlerdir. Bu 

hastaların bildirdikleri sosyal güvenceleri dikkate alınmıştır. Sosyal güvencesi SSK ve Bağ-Kur olan 

hastalar, ASGÜ’de yatış süresi standardını karşılayan hastaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Yatış süresi 

standardını aşan hastalar içinde, sosyal güvencesi Bağ-Kur olan hastalar daha fazladır. Ücretsiz olarak 

yatan 2 hasta için yatış süresi standardı sağlanmıştır (Tablo 2). 
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Şekil 1. ASGÜ’de Yatan Hastaların Çıkış Şekillerine Göre Dağılımı 

ASGÜ’de yatan hastaların yaklaşık dörtte üçü şifa ile taburcu olarak üniteden çıkmıştır (Şekil 1). 

Hastaların % 23,2’si klinik durumlarının gözlemlenmesi sonucu ilgili yatan hasta servislerine 

nakledilmiştir. Ünitede yatan hastalar içinde, gözlemlenmesi ve tedavisi tamamlanmadan üniteyi izinsiz 

olarak terk eden 42 hastanın çoğunluğunun (% 45,2) hastaneye ücretli (özel) olarak giriş yapanlar olması 

düşündürücüdür. Gander ve arkadaşlarının (2001) bir üniversite hastanesi acil servisinde yaptıkları bir 

araştırmada; gözlem ünitesinde yatan hastaların % 66,8’i şifa ile taburcu olmuş, % 30,9’u ilgili yatan hasta 

servislerine nakil olmuş, % 2,3’ü ise gözlem sırasında ölmüştür. Bu çalışmada taburcu olan hastaların 

oranı biraz daha fazla, yatan hasta servislerine nakil olan hastaların oranı daha az bulunmuştur. ANEAH 

ASGÜ’de ölme ihtimali yüksek olan hastalar, ilgili yoğun bakım ünitelerine veya reanimasyon ünitesine 

alındıkları için ASGÜ’de ölen hasta yoktur. 

Tablo 2. ASGÜ’de Yatan Hastaların Bazı Özelliklerine Göre Yatış Sürelerinin Değerlendirilmesi 

 Yatış Süresi (dakika) 

<1440 ≥1440 Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı 

Cinsiyet 

Kadın 707 97,4 19 2,6 726 

Erkek 661 97,2 19 2,8 680 

Yaş Grubu 

< 65 yaş 942 98,2 17 1,8 959 

≥ 65 yaş 426 95,3 21 4,7 447 

İkamet Yeri 

Ankara ili içi 1210 97,7 29 2,3 1239 

Ankara ili dışı 158 94,6 9 5,4 167 

Sosyal Güvence 

SSK 499 98,2 9 1,8 508 

Bağ-Kur 284 95,3 14 4,7 298 

Yeşil Kart 233 97,5 6 2,5 239 

Ücretli 174 98,9 2 1,1 176 

Resmi (aktif memur) 90 97,8 2 2,2 92 

Emekli Sandığı 86 94,5 5 5,5 91 

Ücretsiz 2 100,0 0 0,0 2 

Çıkış Şekli 

Taburcu 1013 98,7 13 1,3 1026 

Nakil 302 92,4 25 7,6 327 

Terk 42 100,0 0 0,0 42 

Sevk 11 100,0 0 0,0 11 

Toplam 1368  38        1406 

ASGÜ’den yatan hasta servislerine nakil edilerek çıkış yapan hastaların % 7,6’sı ve taburcu olan 

hastaların % 1,3’ü yatış süresi standardını karşılamamıştır. Üniteyi izinsiz olarak terk eden ve başka bir 

sağlık kurumuna sevk edilen hastaların tamamı ASGÜ’de 1440 dakikadan az yatmıştır. ASGÜ’den çıkış 

şekillerine göre, yatış süresi standardını aşan hastaların üçte ikisi ilgili yatan hasta servislerine 

nakledilmiş, üçte biri de taburcu edilmiştir (Tablo 2). 
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ASGÜ’ye yatışı yapılan hastalara konulan ön tanılar, ICD–10 hastalık sınıflarına göre 

gruplandırıldığında (Tablo 3); (1) Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulgular, 

Başka Yerde Sınıflanmamış, (2) Dolaşım Sistemi Hastalıkları, (3) Yaralanma, Zehirlenme ve Dış 

Nedenlerin Bazı Diğer Sonuçları gruplarından daha çok hasta yatışı yapıldığı görülmüştür. 

Tablo 3. ASGÜ’de Yatan Hastaların ICD-10 Hastalık Sınıflarına Göre Yatış Sürelerinin 

Değerlendirilmesi 

ICD-10 

Kodu 
Hastalık Sınıfları 

Hasta 

Sayısı 

Yatış Süresi 

Ortalama 
Standart 

Sapma 

M00-M99 
Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu 

Hastalıkları 
4 758 249 

H00-H59 Göz ve Adnekslerin Hastalıkları 2 735 675 

C00-D48 Neoplazmlar 25 596 597 

V01-Y98 Hastalık ve Ölümün Dış Sebepleri 58 585 367 

K00-K93 Sindirim Sistemi Hastalıkları 170 533 503 

G00-G99 Sinir Sistemi Hastalıkları 96 518 497 

I00-I99 Dolaşım Sistemi Hastalıkları 215 506 468 

S00-T98 
Yaralanma, Zehirlenme ve Dış 

Nedenlerin Bazı Diğer Sonuçları 
178 491 328 

Z00-Z99 
Sağlık Servisleriyle Temas ve Sağlık 

Durumunu Etkileyen Faktörler 
46 484 520 

N00-N99 Genitoüriner Sistem Hastalıkları 71 471 406 

F00-F99 Mental ve Davranışsal Bozukluklar 41 435 374 

E00-E90 
Endokrin, Beslenme ve Metabolizma 

Hastalıkları 
104 413 260 

H60-H95 Kulak ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları 13 407 253 

R00-R99 

Semptomlar, Belirtiler ve Anormal 

Klinik ve Laboratuvar Bulgular, Başka 

Yerde Sınıflanmamış 

221 393 332 

J00-J99 Solunum Sistemi Hastalıkları 83 339 408 

Q00-Q99 

Konjenital Malformasyonlar, 

Deformasyonlar ve Kromozom 

Anomalileri 

6 325 157 

D50-D89 

Kan ve Kan Yapıcı Organların 

Hastalıkları ve Immun Sistemin Bazı 

Bozuklukları 

4 311 297 

O00-O99 Gebelik, Doğum ve Lohusalık 11 307 242 

L00-L99 Deri ve Derialtı Dokunun Hastalıkları 10 289 227 

A00-B99 
Bazı Enfeksiyöz ve Paraziter 

Hastalıklar 
47 277 204 

P00-P96 
Perinatal Dönemden Kaynaklanan Bazı 

Durumlar 
1 164 0 

R00-R99 kodlu “Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulgular, Başka Yerde 

Sınıflanmamış” grubundaki alt sınıflar; semptomları, belirtileri, klinik veya diğer araştırma işlemlerinin 

anormal sonuçlarını ve sınırları belirsiz, başka yerde sınıflandırılamayan durumları içermektedir.  
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ASGÜ’de yatan hastaların, ICD–10 Hastalık Sınıflarına göre ortalama yatış süresine bakıldığında, 

ortalama yatış süresi en uzun olan hastalık sınıflarının sırasıyla; Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu 

Hastalıkları, Göz ve Adnekslerin Hastalıkları ve Neoplazmlar olduğu görülmektedir (Tablo 3). 

ASGÜ’de yatan hastaların 38’inin (% 2,7) yatış süresi 1440 dakika veya daha uzun süre olmuştur. 

Bu hastaların her biri için hastaları takip eden hekimlerle ve ünitede çalışan hemşirelerle yüz yüze 

görülmüş ve yatış süresini uzatan faktörler olarak 7 neden bulunmuştur. Bunlar sırasıyla; yapılan tetkik 

sayısının fazlalığı (% 34,2), yapılan konsültasyon sayısının fazlalığı (% 23,7), hastanın yatış 

endikasyonunun saptanması (% 18,4), sekonder komplikasyonlar (% 10,6), hastaya yapılan tetkikin uzun 

zaman alması (% 7,9), hastaya ait nedenler (% 2,6) ve psikiyatri önerisiyle uzun süre gözlem yapılması (% 

2,6)’dır. 

b. Hastaların ASGÜ’den Nakillerinin Değerlendirilmesi 

Üniteye, 1 ay içerisinde yatan 1406 hastanın 327’si (% 23,3) yatan hasta servislerine 

nakledilmiştir. Bu hastalar en çok Nöroloji (% 26,0), Acil Dâhiliye (% 25,1) ve Acil Cerrahi (% 16,8) 

servislerine nakledilmişlerdir. ASGÜ’den yatan hasta servislerine nakledilen hastaların bazı özelliklerine 

göre dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. ASGÜ’den Yatan Hasta Servislerine Nakledilen Hastaların Bazı Özelliklerine Göre 

Dağılımı 

ÖZELLİK 
Nakledilen Hastalar 

Toplam Hastalar 

(Nakledilen+Nakledilmeyen) 

Sayı %* %** Sayı %** 

CİNSİYET 
Erkek  185 27,2 56,6 680 48,4 

Kadın 142 19,6 43,4 726 51,6 

YAŞ 

0-4 1 33,3 0,3 3 0,2 

5-14 6 42,9 1,8 14 1,0 

15-24 23 11,2 7,0 206 14,7 

25-34 22 11,8 6,7 186 13,2 

35-44 32 19,6 9,8 163 11,6 

45-54 41 21,4 12,5 192 13,7 

55-64 47 24,1 14,4 195 13,9 

65-74 96 34,9 29,4 275 19,5 

75+ 59 34,3 18,1 172 12,2 

İKAMET 

Ankara İli 

İçi 
262 21,1 80,1 1239 88,1 

Ankara İli 

dışı 
65 38,9 19,9 167 11,9 

SOSYAL 

GÜVENCE 

Bağ-Kur 79 26,5 24,1 298 21,2 

Emekli 

Sandığı 
13 14,3 4,0 91 6,5 

Resmi 17 18,5 5,2 92 6,5 

Ücretli 29 16,5 8,9 176 12,5 

Ücretsiz 1 50,0 0,3 2 0,2 

SSK 104 20,5 31,8 508 36,1 

Yeşil Kart 84 35,1 25,7 239 17,0 

ASGÜ’DE <1440 dk 302 22,1 92,4 1368 97,3 



 

391 
 

YATIŞ 

SÜRESİ 
≥1440 dk 25 65,8 7,6 38 2,7 

*Satır yüzdesi, **Sütun yüzdesi 

 

 

c. Hastaların ASGÜ’ye Yeniden Yatışlarının Değerlendirilmesi 

Yeniden yatmayan hastaların ortalama yatış süresi 461 (7,68 saat) dakika iken yeniden yatan 

hastaların, üniteye ilk yattıklarındaki ortalama yatış süresi 471 dakikadır (7,85 saat). Hastanenin acil 

servisine önceki hastalığı ile ilgili olarak 30 gün içinde yeniden yatan hastaların bazı özelliklerine göre 

dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. 

Hastalar, ASGÜ’den taburcu olduktan sonra, en çok “Dolaşım Sistemi Hastalıkları (% 13,8)”, 

“Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulgular, Başka Yerde Sınıflanmamış (% 

13,8)”, “Sindirim Sistemi Hastalıkları (% 13,8)” ve “Sinir Sistemi Hastalıkları (% 12,8)”ndan kaynaklanan 

nedenlerde dolayı 30 gün içinde önceki hastalığı ile ilgili olarak acil servise yeniden yatmışlardır. 

Tablo 6. Asgü’den Taburcu Olup 30 Gün ve Daha Kısa Sürede Acil Servise Yeniden Yatan 

Hastaların Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı 

ÖZELLİK 
Nakledilen Hastalar 

Toplam Hastalar 

(Nakledilen+Nakledilmeyen) 

Sayı %* %** Sayı %** 

CİNSİYET 
Erkek  45 6,6 47,9 680 48,4 

Kadın 49 6,7 52,1 726 51,6 

YAŞ 

0-4 0 0,0 0,0 3 0,2 

5-14 0 0,0 0,0 14 1,0 

15-24 16 7,8 17,0 206 14,7 

25-34 5 2,7 5,3 186 13,2 

35-44 6 3,7 6,4 163 11,6 

45-54 15 7,8 16,0 192 13,7 

55-64 15 7,7 16,0 195 13,9 

65-74 18 6,5 19,1 275 19,5 

75+ 19 11,0 20,2 172 12,2 

İKAMET 
Ankara İli İçi 86 6,9 91,5 1239 88,1 

Ankara İli dışı 8 4,8 8,5 167 11,9 

SOSYAL 

GÜVENCE 

Bağ-Kur 33 11,1 35,1 298 21,2 

Emekli 

Sandığı 
5 5,5 5,3 91 6,5 

Resmi 3 3,3 3,2 92 6,5 

Ücretli 4 2,3 4,3 176 12,5 

Ücretsiz 0 0,0 0,0 2 0,1 

SSK 36 7,1 38,3 508 36,1 

Yeşil Kart 13 5,4 13,8 239 17,0 

ASGÜ’DE YATIŞ 

SÜRESİ 

<1440 dk 91 6,6 96,8 1368 97,3 

≥1440 dk 3 7,9 3,2 38 2,7 

 



 

392 
 

4. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın yapıldığı 2 aylık süre içerisinde, ANEAH ASGÜ’ye yatışı yapılan hastalar; 

demografik ve klinik özelliklerine göre incelendiğinde, gözlem ünitesinde yatış süresi, gözlem ünitesinden 

yatan hasta servislerine nakledilen yatışların yüzdesi ve taburcu olan hastaların acil servise yeniden yatış 

yüzdesi standartlara göre değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlar bulunmuş ve öneriler getirilmiştir. 

ANEAH Acil Servisi’ne başvuran hastaların yaklaşık onda birinin (% 9,8) ASGÜ’ye yatışının 

yapıldığı bulunmuştur. Üniteye yatışı yapılan hastaların % 11,9’unun Ankara ili dışında ikâmet ettiği 

tespit edilmiştir. Üniteye “Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulgular, Başka 

Yerde Sınıflanmamış”, “Dolaşım Sistemi Hastalıkları”, “Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlerin Bazı 

Diğer Sonuçları” hastalık sınıflarından daha çok hasta yatışı yapıldığı görülmüştür. Bu gruptaki hastaların 

tedavisi için klinik yollar ve tanı ve tedaviye yönelik protokoller geliştirilmesi ASGÜ’deki yatış süresini 

azaltabilir. 

ASGÜ’ye yatışı yapılan hastaların 1368’i (% 97,3) ünitede 1440 dakikadan kısa süre kalmış ve 

ASGÜ yatış süresi göstergesine göre etkili bulunmuştur. 55 yaş ve üzerindeki hastaların ünitedeki 

ortalama yatış süresinin, gençlerden daha uzun olduğu bulunmuştur. 

ASGÜ’de yatan hastalara istenilen tetkiklerin yapılmasının ve sonuç raporlarının uzun süre aldığı 

ifade edilmiştir. Ünitede takip edilen hastalara yapılan tetkiklerin ivedilikle sonuçlandırılması için, hastane 

idaresi tarafından gerekli tedbirlerin alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Üniteye yatan 1406 hastanın 94’ü (% 6,7) önceki hastalığı ile ilgili olarak hastanenin acil servisine 

yeniden yatmıştır. Kadın hastaların, erkek hastalara göre acil servise ilgili yeniden yatışının % 4,2 daha 

fazladır. Orta yaş ve üzeri yaştaki hastaların, acil servise ilgili yeniden yatışlarının daha çok olduğu 

bulunmuştur. İlgili yeniden yatışlarının çoğunluğunu, Ankara ili içinde ikâmet eden hastaların oluşturduğu 

görülmektedir. Acil servise ilgili yeniden yatışların, ünitede 1440 dakikadan kısa süre yatan hastalardan 

geldiği tespit edilmiştir. Hastaları ASGÜ’den taburcu etmeden önce onlara hastalıklarıyla ilgili yeterli 

bilgi ve eğitim verilmesinin, daha sonraki zamanlarda aynı rahatsızlığın belirtileri ile karşılaştıklarında 

erken teşhis ve tedavi olanakları açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

ASGÜ’ye “Dolaşım Sistemi Hastalıkları”, “Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve 

Laboratuvar Bulgular, Başka Yerde Sınıflanmamış”, “Sindirim Sistemi Hastalıkları” ve “Sinir Sistemi 

Hastalıkları” hastalık sınıflarından daha çok yeniden yatış yapıldığı bulunmuştur. Bu hastalık sınıflarından 

ASGÜ’ye yatışı yapılan hastaların tedavilerinin, gözlemlerinin ve taburculuklarının daha dikkatli 

yapılmasının oluşabilecek iş yükünü azaltabileceği, ASGÜ’nün etkililiğini ve hastanın aldığı bakımın 

kalitesini artırabileceği düşünülmektedir. 

Hastanelerde acil servis gözlem ünitelerinin yaygınlaştırılması, bu ünitelerin kuruluş amacına 

uygun çalışması, ünitelere hasta kabul kriterlerinin belirlenmesi, gözlem konusunda kalifiye eleman 

yetiştirilmesi konularında yasal düzenleme ve daha fazla akademik çalışma yapılmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Sağlık kurumları yöneticileri; ASGÜ’nün daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak 

amacıyla, gereksiz yatışların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, hastane kaynaklarının yatan hasta 

bakımına ihtiyacı olan kişiler için ayrılması, sağlık kaynaklarının planlanması ve optimal sağlık çıktısına 

ulaşmak için sunulan hizmetlerin yeterli süre, sıklık ve bakım düzeyinde olmasının sağlanarak kaliteli 

bakımın sürdürülmesi konularında daha doğru ve gerçekçi planlamalar yapmalıdırlar. Bu çalışma bir aylık 
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dönemi kapsamaktadır. Acil servis gözlem ünitelerinin önemini vurgulamak ve kullanım kurallarını 

belirlemek amacıyla bir yıllık veya bir yılı temsil eden bir çalışma daha kapsamlı bilgi verebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, geleceğin sağlık personeli adaylarını yetiştiren sağlık meslek 

liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin temel sağlık bilgisi ve farkındalığı, sağlıklı 

beslenme durumları, temizlik algısını ve kazalara karşı önlem alma durumlarını araştırmaktır. 

Tanımlayıcı ve analitik türdeki 24 sorudan oluşan anket formu 2012-2013 eğitim öğretim yılında 

Şırnak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 196 öğrenciyi uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla çözümlenmiş ve sonuçlar betimsel istatistik 

yöntemler kullanılarak sunulmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre ilk dikkat edilen; 

öğrencilerin %80’inin düzenli olarak saç ve tırnaklarını kestiği, %57’sinin düzenli olarak kahvaltı 

yapmadığı, %44’ünün yemekten önce ve dışarıdan eve döndüğünde ellerini yıkadıkları 

belirlenmiştir. Sonuç olarak; Şırnak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin, sağlık personeli 

adayı oldukları için sağlık farkındalığının daha yüksek seviyelere çıkması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu nedenle sağlık meslek liselerinde verilen eğitimin öğrenciyle özdeşleşmesinin 

sağlanması, müfredattaki sağlık farkındalığını artırıcı düzenlemelerin yapılması; ayrıca bunun bir 

devlet politikası haline getirilmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: temel sağlık davranışları, hijyen, beslenme alışkanlığı, kaza önleme 
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HEALTH AWARENESS OF ŞIRNAK ANATOLIAN HEALTH VOCATIONAL 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate fundamental health knowledge and awareness, 

nutritional status, perceptions on hygiene, and status of precautions taken against accidents of 

students who were pursuing a health vocational secondary school programme. With this respect, a 

questionnaire consisting of 24 items was administered to 196 students who were going to Şırnak 

Anatolian Health Vocational Secondary School during the 2012-2013 academic year. The obtained 

data was analysed using SPSS and the results have been presented using descriptive statistics. As a 

result it has been found that 80% of the students had regular hair and nail cutting. The percentage of 

students who reported washing their hands before the meals were 44%; however, 57% were not 

having regular breakfasts. Finally, it is suggested that Şırnak Anatolian Health Vocational 

Secondary School students, as being prospective members of health workforce, needs to have a 

higher level of health awareness. Therefore, the the curriculm for health vocational schools needs to 

be revised in a way that would better improve the health awareness of the students. It is further 

suggested that this would become a state policy.      

 

Keywords: fundamental health behaviours, hygiene, nutritional habits, accident prevention 

 

 

1. Giriş 

Ülkelerin sosyal ve ekonomik açıdan istenen medeniyet seviyesine erişebilmesi bedensel ve 

zihinsel açıdan güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır. Bireylerin fiziksel ve 

zihinsel fonksiyonlar bakımından üst düzeyde tutulabilmesi, beslenme alışkanlıklarıyla yakından 

ilgilidir. Bunun sağlanmasında doğumdan itibaren yeterli ve dengeli beslenme, beslenme 

alışkanlıklarının kazanılması, temizlik ve hijyene dikkat etme ve temel sağlık algısına sahip olma 

gibi faktörler önemli yer tutmaktadır (Sabbağ ve Sürücüoğlu, 2011). 

Sağlık algısı, bireyin sağlık kaynak ve risklerini kendi sağlık durumu ile bağlantılı olarak 

öznel bir şekilde tanımlamasıdır. Bireyin sağlığının kalıtsal ve çevresel etmenlerin yanı sıra sağlık 

algısı yoluyla geliştirilmesi sağlık anlayışına da bağlıdır (Tabak, 2004). Türkiye’de yapılan 

çalışmalarda; gençlerde sigara ve alkol kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme 

davranışları, korunmasız cinsel ilişki, kasıtlı ve kasıtsız kazalara neden olan davranışların sağlık 

riski yarattığı, sağlığı koruma ve geliştirme davranışlarının yetersiz olduğu ve davranış değişikliğine 

yönelik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanma olasılığının yüksekliğine vurgu yapılmaktadır (Alıcı 

ve Ulupınar, 2009). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gerçekleştirilen ve gençlerin sağlığının 

değerlendirildiği kapsamlı bir çalışmada, sigara madde kullanmaya başlamak için birinci aşama 

olarak gösterilmektedir. Gençlerin sağlık sorunları, kişiler-arası ilişkiler, akademik performans ve 

kimlik gelişimi gibi boyutları olumsuz   etkileyebilmektedir. Bunu sağlamak için yaşam boyu 
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öğrenme, yani bireyin doğumundan itibaren başlayarak hayatının sonuna kadar öğrenme sürecini 

devam ettirmesi, ve davranışlarını biçimlendirmesiyle mümkündür (WHO, 2008). 

Çocuklara sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılmasında aile, okul öncesi eğitim ve 

ilköğretim büyük bir öneme sahiptir. İnsan yaşamının üzerinde, doğumdan önce başlayan ve 

ömrünün sonuna kadar etkisini sürdüren bir kurum olarak aile, ekonomik ve toplumsal yönleriyle 

bireylerin ruhsal gelişim ve davranışlar kazanmalarında önemli derecede pay sahibidir. Aileler 

sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi açısından, kendi kültürü içinde doğru kabul ettiği  

tutumlar sergiler (Kurt ve ark., 2008). 

Okulun öğrenciyi etkileyen en önemli çevre olduğu kabul edilmektedir. Bu çevre içerisinde 

çocuklar yaşamlarının önemli bir kısmını geçirirler. Okul, özel bir çevrede ve uygun öğrenim ortamı 

içinde çocukların yetişmesini ve gelişmesini sağlamayı amaç edinir; böylelikle fiziksel 

özelliklerinin yanında bulunduğu çevreden ayrı düşünülemez. Okul çevresi, çocuğun sağlığı ve 

gelişimi üzerine aile çevresinden sonra etki yapan ikinci önemli ortamdır. Okul ve ailenin işbirliği 

içinde olmasını gerektiren sağlıklı okul çevresinin, çocuğun eğitimine uygun, fiziksel ve sosyal 

gelişmeye yardımcı, tehlikelerden uzak bir ortam olması beklenir. Okul çevresinin güvenliği birincil 

öneme sahiptir. Günümüzde uzun bir süreye yayılan okul yaşantısının en önemli evrelerinden biri 

ilköğretim dönemidir (Kahveci ve Demirtaş, 2012). Aile ile başlayan sağlık eğitimi, bireyin okul 

yaşantısı ile davranışa dönüştüğünden söz edilebilir. Sağlık çalışanları mesleki sorumlulukları ve 

sosyal rolleri gereği yaşam biçimleri ile rol modeli olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet 

verdikleri grubu etkileme özelliğine sahiptirler. Günümüzde DSÖ ve pek çok sağlık kuruluşu, 

sağlığı koruma ve geliştirme uygulamalarında temel insan gücü olarak hemşireleri önermektedir. 

Sağlık eğitimi etkinliklerini yürütebilmeleri ve bunu rollerinin bir parçası olarak görebilmeleri için 

hemşirelerin güdülenmeleri, hastalık kadar sağlık hakkında da bilgili olmaları ve bireylerin 

davranışlarını olumlu yönde değiştirmeleri için gerekli motivasyon yöntemlerini öğrenmeleri 

gerekmektedir (Ulupınar ve Sarıkaya, 2009). 

Bu çalışma, sağlık meslek lisesi öğrencilerinin sağlık algısı ve farkındalığı, beslenme, 

temizlik ve kazalara karşı önlem noktasında ne düzeyde olduğunu belirlemeyi amaçlamıştır. 

 

2. Yöntem 

Bu araştırma, genel tarama modeline uygun bir çalışmadır. Tarama modelleri geçmişte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır 

(Karasar, 2010). 

 

2.1. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Şırnak Anadolu Sağlık 

Meslek Lisesi’nde Acil Tıp Teknisyenliği, Hemşirelik ve Radyoloji bölümlerinde öğrenim 

görmekte olan ve yaşları 12-19 arasında değişen ( x =14.02, ss=0.557) 114’ü kız (%58.1), 72’si 

erkek (%41.9) toplamda 196 öğrenci oluşturmaktadır. 

Anket uygulaması esnasında tüm öğrencilere ulaşılmış, okulun mevcut 196 öğrencisi de 

araştırmaya katılmayı kabul etmiştir (katılım oranı %100). 
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2.2. Veri Toplama Aracı 

Veriler, 29 Nisan – 3 Mayıs 2013 tarihleri arasında hazırlanan anket formu aracılığıyla 

toplanmıştır. Anket formu toplam 24 soruyu içeren; aile bilgisi, hijyen durumları, sağlıklı beslenme 

durumu ve kazalara karşı önlem olarak dört bölümden oluşmaktadır. Sorular; öğrencilerin hijyen 

bilgileri, hijyene dikkatleri, beslenme durumları, sağlıklı beslenme bilgisi ve kazalara karşı önlem 

almaları ile ilgilidir. Araştırma öncesinde Şırnak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Şırnak İl Milli 

Eğitim müdürlüğünden yazılı izin alınmış, öğrencilere araştırmanın amacıyla ilgili bilgi verilmiştir.  

 

2.3. Verilerin Çözümlenmesi 

Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 17.0 paket programından 

yararlanılarak çözümlenmiştir. 

 

3. Bulgular  

3.1. Öğrencilerin Sınıf ve Bölüm İndeksleri 

Şırnak Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde öğrencilerin sınıflara göre dağılımı; birinci sınıflar 

75 öğrenci ile okulun %38.3’ünü, ikinci sınıflar 54 öğrenci ile %27.6’sını, üçüncü sınıflar 30 

öğrenci ile %15,3’ünü ve dördüncü sınıflar ise 37 öğrenci ile %18.9’unu oluşturmaktadırlar. 

Öğrencilerin bölümlere göre dağılımı; tıp teknisyenliği 104 öğrenci ile %53.6, hemşirelik bölümü 

62 öğrenci ile %31.6 ve radyoloji bölümü de 30 öğrenciyle okulun %15.3’ünü temsil etmektedir. 

 

3.3. Öğrencilerin Diş Bakımları ve Tedavisi ile İlgili Hijyen Durumları 

Öğrencilere yöneltilen “dişlerinizi ne kadar aralıklarla fırçalarsınız?” sorusuna verilen 

yanıtlar ele alındığında çoğunluğunun (%44,4) ‘arasıra’ fırçaladıkları görülmektedir. Dişlerini her 

gün en az iki defa fırçalayanların yüzdesinin %10.2 ile en düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 

Benzer bir araştırmada İzmir’de 11-12 yaş grubu öğrencilere, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi tarafından uygulanan anket sonuçlarına göre öğrencilerin %17.3’ü günde 3 kez, %42.7’si 

günde 2 kez, %6.7’si günde 1 kez, %8’i haftada birkaç kez, %21.3’ü arasıra, %1.3’ü fırçalamıyor ve 

%2.7’si bilmiyorum yanıtlarını verdikleri belirlenmiştir. Bu çalışma sonuçlarıyla kıyaslandığında 

Şırnak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin diş fırçalamayı yeteri kadar alışkanlığa 

dönüştürmediği ve sağlık davranışlarında diş fırçalama alışkanlığına yüksek oranda yer verilmediği 

söylenebilir. 

Öğrencilerin %46.9’u dolgu, çürük, kanal tedavisi vb. gibi diş tedavisi olduğunu belirtirken 

çıkan sonucun önceki anket sorusunu destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Diş tedavisi 

olmayanların oranı yüksek görünse de ergenlik döneminde bulunan öğrenciler için diş tedavisi olma 

oranı yüksektir denilebilir.  

 



 

399 
 

 

Şekil 1: Öğrencilerin “Dişlerinizi ne kadar aralıklarla fırçalarsınız?” sorusuna verdiği 

yanıtların dağılımını gösteren sütun grafiği (N=196). 

Diş tedavisi olma ile ilgili soruya verilen cevaplar karşılaştırıldığında erkek  öğrencelerin 

%59.7’si diş tedavisi olmuşken, bu oran kız öğrencilerde %37.7’dir. Erkek öğrencilerin diş tedavisi 

olma oranı kız öğrencilerin diş tedavisi olma oranına göre daha yüksektir. Bu noktadan hareketle, 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere nazaran diş bakımlarına yeteri kadar önem vermediği 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 2: Herhangi bir diş tedavisi oldunuz mu? Sorusuna verilen yanıtların cinsiyet  ve 

genelolarak dağılımını gösteren sütun grafiği (N=196). 

 

3.4. Öğrencilerin Tırnak ve Saç Bakımı 
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Öğrencilerin, “Düzenli olarak tırnaklarınızı ve saçlarınızı keser misiniz?” sorusuna 

verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde %80.1’nin “Evet”, %19.9’unun “Hayır” cevabını verdiği 

belirlenmiştir. Isparta’da lise düzeyindeki gençlerin kişisel hijyen alışkanlıkları ile ilgili bilgi, 

tutum, davranışlarının araştırıldığı benzer bir çalışmada elde edilen sonuçlar mevcut araştırmada 

elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir (Kocakaya, 2005).  

 

Şekil 3: Öğrencilerin “Düzenli olarak saç ve tırnaklarınızı keser misiniz?” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımını gösteren sütün grafiği (N=196). 

 

3.5. Öğrencilerin El Yıkama Davranışları 

 “Yemekten önce ve eve döndüğünüzde elinizi yıkar mısınız?” sorusuna verilen cevaplar 

değerlendirildiğine öğrencilerin %44.4’nün  “her zaman”, %55.6’sının da “ara-sıra” cevabını 

verdiği saptanmıştır. Soru şıkları arasında bulunan “hiçbir zaman” seçeneğinin öğrenciler tarafından 

işaretlenmediği belirlenmiştir. Bunun için öğrencilerin düzenli veya düzensiz ellerini 

yıkadıklarından  söz edilebilir.  
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Şekil 4: “Yemekten önce ve dışarıdan eve döndüğünüzde ellerinizi yıkar mısınız?” 

sorusuna verilen yanıtların dağılımı gösteren sütün grafiği (N=196). 

 

3.6. Öğrencilerin Beslenme Durumları 

Kahvaltı yapılmadığında vücut kendi dokularını kullanır ve hastalıklar karşısında direnci 

düşer. Yorgunluk, bitkinlik genellikle duyulan açlık hissi ile beraber ortaya çıkmaktadır (Sabbağ ve 

Sürücüoğlu, 2011). 

Bu çalışmada yöneltilen “her gün düzenli olarak kahvaltı yapıyor musunuz?” sorusuna  

öğrencilerin %42.9’u  “evet” ve %57.1’i “hayır”  şeklinde cevap vermiştir. 

   

 

Şekil 5: “Her gün düzenli olarak kahvaltı yapıyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin verdiği 

yanıtların dağılımını gösteren sütun grafiği (N=196). 
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 “En fazla önem verdiğiniz öğün?” sorusuna, öğrencilerin %49’u “sabah kahvaltısı”, 

%31.1’i “öğle yemeği” ve %19.9’u  “akşam yemeği” olarak karşılık vermişlerdir. Anketin “her gün 

düzenli olarak kahvaltı yapıyor musunuz?” sorusu değerlendirildiğinde öğrencilerin çoğunluğunun 

düzenli olarak kahvaltı yapmadığı göze çarpmaktadır.  

Başka bir çalışmada Balıkesir’de hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümünde okuyan 175 

öğrenciye en fazla hangi öğünü önemsedikleri sorulmuş ve elde edilen sonuçlara göre  sabah 

kahvaltısı ilk sırada yer alırken en az önemsenen öğünün öğle yemeği olduğu belirlenmiştir (Yılmaz 

ve Özkan, 2007). Her iki ankette de sabah kahvaltısının öğrenciler tarafından önemsendiği 

gözlenmektedir.  

 

 

Şekil 6: “En fazla önem verdiğiniz öğün?” sorusuna verilen yanıtlar 

Öğrencilere yöneltilen “En fazla atladığınız öğün?” sorusuna verilen yanıtlar ise %50.0 ile 

sabah kahvaltısı, %44.4 ile öğle yemeği ve %5.6 ile akşam yemeği olmuştur. Şekil 6 ve Şekil 7’deki 

grafikler ele alındığında öğrenciler kendileri için sabah kahvaltısının önemli olduğunun 

farkındadırlar denilebilir, ancak  en fazla atlanan öğünler arasında sabah kahvaltısının oranı göze 

çarpmaktadır. 
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Şekil 7: “En fazla atladığınız öğün?” sorusuna verilen yanıtların dağılımını gösteren sütun 

grafiği (N=196). 

Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırmada üniversite öğrencilerinin %44.0’nın 

sabah kahvaltısını, %41.0’nın öğle yemeğini ve %2.0’nın akşam yemeği öğünlerini atladığı 

saptanmıştır (Oluk ve ark., 2011). Bu araştuırmada elde edilen sonuçlar mevcut araştırmada elde 

edilen sonuçları destekler niteliktedir. Ergenlik döneminde bireyin sağlıklı gelişiminin 

sağlanabilmesi öğrencilerin sabah kahvaltısı alışkanlığını kazanmaları gerekmektedir. Kahvaltının 

önemini vurgulamak gerekirse güne iyi bir kahvaltı ile başlamanın her yaş gurubundan kişiler için 

önemli ve yararları olduğu söylenebilir (Penuela, 2012).  

Öğrencilere yöneltilen “okul kantini, kafe gibi yerlerde en çok tükettiğiniz 3 içeceği 

belirtiniz” sorusuna karşılık %25.7’si çay, %25.2’si kola ve benzeri asitli içecekler, %18.8’i 

neskafe, %17.7’si hazır meyve suları, %5.8’i enerji içecekleri, %3.5’i ayran, %1.9’u süt ve %1.3’ü 

diğer seçeneklerini işaretlemişlerdir. Elde edilen sonuçlar asitli içeceklerin  daha fazla tercih 

edildiğini ve süt tüketiminin de en az olduğunu ortaya koymaktadır. Kola ve benzeri asitli içecek 

ürünlerinin tüketiminin fazla olmasının, bu ürünlerin reklam ve dağıtım ağının yaygın olması veya 

öğrencilerde damak tadı alışkanlığı kazandırmasına bağlı olduğu söylenebilir. Çay, neskafe ve hazır 

meyve suları gibi içeceklerin öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmesinin sebebi olarak da 

fiyatının daha ekonomik olmasından kaynaklanabilir. 
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3.7. Sigara Kullanım Durumu 

Öğrencilere yöneltilen “Sigara içiyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar ele alındığında 

%47.4’ü evet, %52.6’sı hayır şeklinde cevap vermiştir. Araştırmamızda hayır oranı yüksek görünse 

de, gelişme çağında bulunan bireyler için sigara içme oranı yüksektir denilebilir. Araştırmamızın 

sağlık meslek lisesinde olması bu yönden daha farklı bir önem arz etmektedir. Geleceğin sağlık 

personeli adayı olan sağlık meslek lisesinde sigara içme oranı diğer liselere göre düşük olması 

beklenmesi düşünülebilir, buna karşın bu oranın sağlık meslek lisesinde yüksek çıkması öğrenciler 

için olumsuz sağlık davranışına sahiptirler denilebilir. 

 

 

Şekil 8: Öğrencilerin “Sigara içiyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımını 

gösteren sütün grafiği (N=196). 

 

3.8. Kazalara Karşı Önlem Alma Durumu 

Öğrencilerin “emniyet kemeri takar mısınız?” sorusuna karşılık; %8.7’si her zaman, 

%27.6’sı ara sıra, %63.8’i hiçbir zaman olarak cevap vermişlerdir. Sağlık personeli adayı olan 

öğrencilerin bu konuda hem eğitim hem de staj gördükleri dikkate alınırsa öğrencilerde bu bilincin 

yeteri kadar oluşmadığından söz edilebilir.  

Öğrencilere “Evinizde acil durumlara karşı ilk yardım çantası var mı?” sorusu 

yöneltildiğinde; %37.7’si “evet”, %62.2’si “hayır” şeklinde cevap vermişlerdir. İlk yardım 

kavramının sağlık personeli adayı olan öğrenciler için daha anlamlı olduğu düşünülebilir. Aldıkları 

eğitim hayat kurtarmaya yönelik olduğundan, öğrencilerin acil durumlarda veya afet gibi durumlara 

hazırlıklı olması beklenmektedir. Yaralanmalarda yapılan ilk müdahale önem arz ettiğinden 

öğrencilerin evlerinde ilk yardım ve acil bakım çantası bulundurmaları yönünde teşvik edilmeleri 

gerekmektedir.  
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Şekil 9: Öğrencilerin “Emniyet kemeri takar mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtların 

dağılımını gösteren sütün grafiği (N=196). 

 

 

4. Sonuç ve Öneriler  

Şırnak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlık farkındalıklarının ele alındığı bu 

araştırmada öğrencilerin sağlık algısı, hijyen, beslenme ve kazalara karşı önlem alma durumları 

incelenmiştir.  

Araştırmada öğrencilerin hijyen konusunda düzenli diş fırçalama algısına sahip olmadıkları 

gözlemlenmiştir. El yıkama alışkanlıklarının düzensiz olduğu dikkat çekmektedir. Öğrencilerin en 

çok atladıkları öğünün sabah kahvaltısı olduğu ve düzenli kahvaltı yapma alışkanlığına sahip 

olmadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin beslenme durumları ile ilgili olarak sağlıklı bir beslenme 

alışkanlığına sahip olmadıkları göze çarpmaktadır. Kazalara karşı önlem alma noktasında 

öğrencilerin yeteri düzeyde önlem almadığı sonucuna varılmıştır.  

Hijyen ile ilgili elde edilen bulgular doğrultusunda; öğrencilerin kendi sağlık kültürlerini 

oluşturup bu kültürün topluma aktarılmasında etkin rol almaları beklenmektedir. Araştırma özellikle 

sağlık meslek lisesi öğrencilerini kapsadığından, sağlık alanında doğrudan etkili olmaları beklenen 

geleceğin sağlık iş gücü için durum daha da önem arz etmektedir. Sağlıklı bireylerin yetişmesi ve 

sağlık kültürünün tüm topluma yayılması için özellikle sağlık meslek liselerinde temizlik ve 

hijyenin önemi üzerinde gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Okulda, kişisel temizlik ve bakıma 

yönelik bilgilendirici seminer ve eğitimler verilmelidir. 

Öğrencilerin beslenme durumları ile ilgili elde edilen bulgular doğrultusunda; okulda 

kantinde sağlıklı gıdaların sunulması, öğrencilerin yaşadıkları yerdeki beslenme imkânlarının 

kurumlar arası işbirliği ile yükseltilmesi, yeterli ve dengeli beslenmenin önemli etkenlerinden biri 

olan günde üç öğün beslenmenin sağlanması önerilmektedir. Okul saatlerinde dışarıda yemek yiyen 
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öğrencilerin yiyecekleri satın aldıkları yerlerin yetkili kurumlarca kontrolü sağlanmalıdır. 

Öğrenciler besinlerini dışarıdan temin ederken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda 

bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmaların pekiştirilmesi için televizyon, gazete gibi yayım 

organlarına beslenme alışkanlığını kazandırmak amacıyla destekleyici eğitim yayınları ile destek 

verilmelidir. 

Sonuç olarak; sağlık personeli adaylarının her türlü yetiştirme sürecinde kapsayıcı bir 

yaklaşımla ele alınıp sağlık, bilgi, tutum, beceri, davranış tutarlılığı içerisinde değerler ve ilkeler ile 

donatılmış olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. Yetiştirme süreci sadece kuramsal öğretime dayalı 

değil aynı zamanda yaşamsal eğitime de dayandırılmalıdır. Sağlık personeli adaylarının öğrendikleri 

teorik bilgileri, pratik olarak da uygulamaları yönünde gerekli teşvikler yapılmalıdır. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME 

VE 

SEZARYENİN MALİYET MİNİMİZASYON ANALİZİ 

        Rasim Ceylan
30

 

 

ÖZET 

Giriş: Ekonomik değerlendirme, alternatif tedavilerin maliyetleri ve sonuçları açısından bir 

karşılaştırma yapmaktır. Maliyet Minimizasyon Analizi; eşit çıktılar vereceği kabul edilen alternatif 

müdahaleler arasında en az maliyetli olanın belirlenmesidir. 

 

Amaç: Hastanelerde gerçekleştirilen sezaryenin fatura maliyetleri temel alınarak maliyet 

minimizasyon çalışması yapılması amaçlanmıştır. Ankara’da sezaryen hizmeti veren bir devlet hastanesi, 

bir devlet eğitim ve araştırma hastanesi, bir özel hastane ve bir üniversite hastanesi bazında sezaryen 

maliyetleri karşılaştırılarak maliyet minimizasyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Yapılan işlem ve kullanılan malzemeler ile birim, ortalama ve toplam maliyet 

kategorilerinde sınıflanmıştır. Sezaryen kapsamında hastane bazında yapılan işlemler ile kullanılan 

malzemeler farklılık göstermektedir. Ayrıca uyguladıkları anestezi türünde de farklılıklar vardır. 

Sezaryenin fatura birim ortalama maliyeti özel hastanede 486, üniversite hastanesinde 700,95, devlet 

hastanesinde 712,65 ve devlet eğitim ve araştırma hastanesinde ise 960,97 TL olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Sezaryen en düşük maliyetle özel hastanede, en yüksek maliyetle Sağlık Bakanlığı eğitim 

ve araştırma hastanesinde yapılmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Maliyet Minimizasyon 

Analizi, Sezaryen Maliyeti 

 

ECONOMIC EVALUATION IN HEALTHCARE AND COST MINIMISATION ANALYSIS OF 

CAESAREAN SECTION 

 

ABSTRACT 

 

  

Introduction: Cost minimisation analysis (CMA) is to determine the least cost intervention of 

alternative interventions that are accepted as producing the same outcomes. 

Aim: CMA of caesarean section carried out in hospitals was conducted by receiving costs of 

hospital bills. A CMA was conducted by comparing cost of caesarean section of a state hospital, a state 

training and research hospital, a private hospital, and a university hospital based in Ankara. 

 

Findings: Findings were classified according to procedures, used supplies, unit cost, average cost, 

and total cost categories. It was found that unit cost of caesarean section was TL486 in a private hospital, 

TL700,95 in university hospital, TL712,65 in a state hospital, and TL960,97 in a state training and 

research hospital. 

                                                           
30
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Result: A caesarean section was carried out in a private hospital with a minimum cost, and in a 

training and research hospital with a maximum cost. 

   

Keywords: Economic Evaluation in Healthcare, Cost Minimisation Analysis, Cost of Caesarean 

Section 

 

1. Giriş 

Artan sağlık bakım maliyetleri hakkında endişeler, kaynakları tahsis etmek için sağlık 

politikacılarına baskılar ve teknolojilerin ekonomik yararlarını göstermek için sağlık ürünleri ve diğer 

teknoloji üretenleri savunmak için duyulan ihtiyaç maliyet analizlerine ilgiyi arttırmıştır (National Institute 

of Health, 2012). 

 

2.Ekonomik Değerlendirme 

Ekonomik değerlendirme, alternatif tedavilerin maliyetleri ve sonuçları açısından karşılaştırmalı 

analizidir. Sağlık hizmetlerinin artan beklentileri, yeni teknolojiler, demografik değişimler ve sağlık 

sektörü enflasyonu nedeniyle karar vermede bir yardımcı olarak kullanılmaktadır. Aslında bütün talep ve 

ihtiyaçları karşılamak için yeterli kaynak yoktur. Elde edilebilen kaynaklar sınırlı olmasına rağmen insan 

istekleri sınırsızdır. 

Bütün maliyet hesaplamada verilerin güncel olması ve her bir maliyet unsuru bilgisinin aynı 

zaman periyodu ile ilgili olması önemlidir. Maliyet bilgisi örnekleme birimleri arasında kıyaslanabilir 

olmalıdır. Hastalık maliyetleri ve diğer sağlık durumları direkt maliyetleri (tedavi programları ve 

hizmetleri) ve bir kişinin hayatının bütün yanlarının verimlilik kaybı indirekt maliyetlerini (hasta 

harcamaları ve resmi olmayan bakımı da içeren) içermektedir. Zaman boyutunun maliyetleri de olabilir ve 

maliyetleri tahmin etmede belirsizlik vardır (güven aralıklarını kullanabilir). Maliyet verisi (hasta başına 

kaynak kullanımı toplam maliyeti) ortalamayı (standart sapma) ve kesinlik tahminini (güven aralıklarını) 

göstermelidir. 

Ekonomik analiz etkililiği ve hakkaniyeti izlemeyle ilgilidir. Bu halk sağlığında kaynakların 

tahsisini içermektedir. Kaynakları tahsis etmede etkililik ve hakkaniyet arasında daima bir pazarlık 

olmuştur. Öncelik birim maliyet başına en büyük faydayı sunan tedavilere verilmelidir. 

Diğerlerinden farklı olan maliyet sonuç analizi vardır ki, maliyet ve sonuçların dizisi olan maliyet 

ve sağlık yararlarını tek bir ölçümde toplamaya teşebbüs etmeksizin raporlamaktadır. Bir bakıma maliyet 

etkililiğe benzer fakat birden fazla boyutlu çıktı ile müdahaleleri değerlendirmek için uygulanmaktadır 

(Cooperation and Working Together, 2012).  

 

 

3. Maliyet Analizi Türleri 

Çeşitli maliyet analizi yaklaşımları mevcut olup hangisinin uygun olacağı değerlendirmenin 

amacı, verinin bulunabilirliği ve diğer kaynaklara bağlıdır. Bütün maliyetleri ve yararları (çıktıları) 

tanımlamak ve miktarını belirlemek nadiren mümkün veya gereklidir. Bunların miktarını belirlemekte 

kullanılan birimler de farklı olabilir.  

3.1 Hastalık Maliyet Analizi: İlgili tedavi maliyetlerini de içeren sigara içme, artrit veya uzun 

zaman yatakta yatmaktan dolayı oluşan yara gibi (tipik olarak verilen bir nüfus, bölge veya ülke için) bir 

hastalık veya durumun ekonomik etkisinin belirlenmesidir.  
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3.2 Maliyet Minimizasyon Analizi: Eşit çıktılar vereceği kabul edilen alternatif müdahaleler 

arasında en az maliyetli olanın belirlenmesidir. 

Maliyet minimizasyon analizi girdi maliyetlerini ölçer ve karşılaştırır ve çıktıların eşit olduğunu 

varsayar. Böylece bu yöntemle değerlendirilebilecek müdahale türleri sınırlıdır. Her bir maliyet 

minimizasyon analizinin gücü okuyucu ve değerlendiricilerin gerçekten çıktıların eşit olduğunu kabul 

etmesinin altında yatar. Maliyet minimizasyonuna genel bir örnek, aynı ilacın jenerik eşdeğerlerinin 

karşılaştırmasıdır. Pazar için onaylanan bir jenerik ilaç için üretici Gıda ve İlaç İdaresi’ne ürünün esas 

olarak markalı ilaçla biyo-eşdeğerliliği olduğunu göstermek zorundadır. Böylece aynı kimyasal yapıya, 

aynı doza ve aynı ilaç niteliklerine sahip ilaçlar değerlendirilirken (markalı ilaca karşılık jenerik ilaç veya 

bir şirketin ürettiği jenerik bir ilacın diğer şirketin ürettiği bir jenerik ilaçla kıyaslandığı zaman) çıktıların 

aynı olması gerektiğinden, sadece ilacın maliyeti karşılaştırılmaya ihtiyaç duyar (Rascati, 2007). 

Maliyet minimizasyon analizi eşitliğinin maliyet tarafı diğer üç ekonomik değerlendirme 

yönteminin maliyet tarafına eşittir, böylece maliyet konuları iyi geçerlilik araçları kullanılarak 

keşfedilebilmektedir. Maliyet minimizasyon analizinde en az pahalı seçenek tercih edilmekte, karar 

vericiler sezgisel olarak maliyet minimizasyon analizi sonuçlarını anladığından (en ucuzu en iyi) bu seçim 

yönteminin uygunluğunu oluşturmak için kullanılan kanıt kaynaklarına genellikle daha az dikkat sarf 

edilmektedir (Hayward Group Ltd, 2009). 

3.3 Maliyet Etkililik Analizi: Azaltılan hastalık ve ölüm oranı gibi para birimi olarak maliyetlerin 

para birimi olmayan çıktıların miktarıyla karşılaştırılmasıdır. 

3.4 Maliyet Kullanım Analizi: Ayarlanmış Yaşam Yılları Kalitesi (Quality Adjusted Life Years 

(QALYs)) gibi genellikle hasta için ölçülen, para birimi olarak maliyetlerin çıktılarla kullanım açısından 

karşılaştırıldığı maliyet etkililik analizinin bir çeşididir. 

3.5 Maliyet Sonuç Analizi: Maliyet ve çıktıları toplamadan ve ağırlıklandırmadan farklı 

kategorilerde gösteren maliyet etkililik analizinin bir türüdür. 

3.6 Maliyet Fayda Analizi: Her ikisinin para birimi olarak miktarının belirtildiği maliyet ve 

faydaları karşılaştırmaktadır. 

 

4.Maliyet Analizlerinin Anahtar Özellikleri 

Maliyet analizlerinde maliyet ve çıktıların hesaplanması yaklaşımları birçok önemli açıdan 

değişmektedir. Bunlar değerlendiriciler olduğu kadar değerlendirme bulgularını kullanmaya niyet eden 

politikacılar tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Maliyet ve çıktıların belirlenmesi için 

farklı yollar olduğundan bu açıdan bütün çalışmaların yöntemi açıkça ifade edilmelidir (National Institute 

of Health, 2012). 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Ekonomik Analiz Türleri 

 Maliyetlerin Değeri  Çıktıların Değeri 
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Hastalık Maliyeti TL Karşı Yok 

Maliyet Minimiasyonu TL Karşı Aynı olduğunu kabul 

eder. 

Maliyet Etkililik TL ÷ Doğal birimler 

Maliyet Kullanım TL ÷ QALY gibi  

Maliyet Fayda TL ÷ veya - TL 

Kaynak: National Institute of Health, 2012. 

 

 

4.1 Karşılaştırıcı 

Bir müdahalenin diğerine karşı herhangi bir maliyet analizi karşılaştırıcısı özel olmalıdır. Bu 

bakımın standardı (mevcut en iyi uygulama), minimum uygulama veya müdahale olmaması durumu 

olabilir. Yeni bir müdahalenin üstünlüğünü açıklayan bazı analizler artık uygulamada olmayan bir 

karşılaştırıcı olarak kullanılmış olabilir veya standart altı bakım olarak düşünülebilir veya ilgili hasta 

nüfusu için uygun olmayabilir (National Institute of Health, 2012). 

 

4.2 Perspektif 

Maliyet analizi perspektifi maliyet ve çıktıların (veya sonuçlar veya yararların) gerçekleştiği 

noktaya atıfta bulunmaktadır. Örneğin bir analizin perspektifi toplumun tamamı, bir üçüncü taraf ödeyici, 

bir hekim, bir hastane veya bir hasta olabilir. Açıkça maliyet ve çıktılar bu perspektiflerin her birinden 

aynı tarzda gerçekleşmemektedir. Birçok analist geniş toplum perspektifi kullanmakta ve bütün maliyet ve 

çıktıları bu yönde tanımlamaktadır. Bununla birlikte “toplum” karar verici olmayacağından bu 

perspektiften maliyet etkililiğin ne olduğu, sağlık bakanlığı, üçüncü taraf ödeyici, hastane yöneticisi, hasta 

veya diğer karar verici noktasından maliyet etkililik olmayabilir. Eğer gerçekten hükümet bütün 

maliyetleri ve çıktıları toplumsal bir perspektiften içerdiyse, bu perspektifin ulusal ve bölgesel 

hükümetinkine benzemesi mümkündür (National Institute of Health, 2012). 

 

4.3 Direkt Maliyetler 

Alınan perspektife bağlı olarak maliyet analizleri iki tür direkt maliyet tanımlamalıdır. Direkt 

maliyetler bütün malların, hizmetlerin ve sağlık hizmetleri sunarken veya yan etkilerle veya diğer sağlık 

bakımı sonuçlarının mevcut ve gelecek etkileri ile uğraşırken tüketilen diğer kaynakların değerini 

göstermektedir. Direkt maliyetlerin iki türü direkt sağlık bakım maliyetleri ve direkt sağlık bakım maliyeti 

olmayan maliyetlerdir. 

Direkt sağlık bakım maliyetleri sağlık bakımının sunumunda içerilen hekim hizmetleri, hastane 

hizmetleri, ilaçlar v.b. içermektedir. Direkt sağlık bakımı olmayan maliyetler aile üyeleri tarafından 

sağlanan bakım ve bakım yerine gidiş ve dönüş ulaşımı gibi sağlık bakımı ile ilişkili olarak yapılan 

maliyetlerdir. Direkt sağlık bakım maliyetlerini sayısallaştırmada birçok analiz, belirlenmeleri için 

kaynakların tüketimi ile ilgili özel analiz gerektiren gerçek maliyetlerden ziyade, kolayca elde edilebilen 

(fiyat listesi gibi) hastane ve hekim ücretlerini kullanmaktadır. Bununla birlikte ücretler (gerçek ödemeler) 
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bakımı sunmanın gerçek maliyetini göstermek için ücretlerin kullanımı geçerliliğini azaltan diğer 

faktörleri ve sunucu maliyet değişimini yansıtmaya meyillidir (National Institute of Health, 2012). 

 

4.4 Indirekt Maliyetler 

Analizler bazen “verimlilik kayıpları” olarak bilinen indirekt maliyetleri de hesaba katmalıdır. Bu 

işe gelmeme veya erken emeklilik nedeniyle iş kaybı, işte azalan verimlilik, azalan veya kaybedilen 

eğlence faaliyeti maliyetlerini içermektedir. İndirekt maliyetler erken ölüm maliyetlerini de içermektedir. 

Ağrının, ızdırabın ve üzüntünün maddi olmayan maliyetleri gerçektir, hala ölçülmesi çok zor ve sıklıkla 

maliyet analizlerinde ihmal edilmektedir (National Institute of Health, 2012). 

 

4.5 Zaman Boyutu 

Maliyet analizlerinin yorumu bir çalışmanın zaman boyutunun (ya da zaman çerçevesinin) bir 

sağlık bakım müdahalesinin maliyetleri ve çıktılarının göreceli büyüklüğü ile ilgili bulgulara etki edeceği 

olasılığını dikkate almalıdır. Maliyet ve çıktılar genellikle zaman içinde sabit olarak kalmaz. Bir yıldan 

sonra maliyet ve çıktıların karşılaştırması 5, 10 veya 25 yıl sonra yapılan karşılaştırmalardan farklı 

bulgular ortaya çıkarabilir. Her bir acil apandisit ameliyatı, yüksek riskli yetişkinlerde kolestorol düşürme 

ve gençlerde sigara bırakmayı değerlendirmenin anlamlı zaman boyutları olasılıkla birbirinden farklı 

olacaktır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde Medicare programı için hemodiyaliz ve böbrek nakli 

maliyeti ile zamanın ilişkisi için yapılan bir analiz, Medicare Son Aşama Böbrek Hastalığı Programı’nın 

bir diyaliz hastasına yıllık ödediği harcamanın 32.000 ABD Doları olduğunu göstermiştir. Nakledilmiş 

çalışan böbreklere sahip bir hasta ilk yıl 56.000 Dolar bir harcama gerektirmesine rağmen, devam eden 

yıllarda Medicare maliyeti sadece ortalama 6.400 Dolardır. Ortalamada tahmin edilen toplam diyaliz ve 

nakil maliyetleri üç yıl içinde, naklin kıyaslanan diyalize net mali kazanç sağlayan bir başabaş noktasına 

ulaşır. 

Zaman boyutları (önemli niyet edilen ve niyet edilmeyenleri de içeren) sağlık ve ekonomik 

çıktıların akışını yakalamak için yeterli uzunluğa sahip olmalıdır. Bu bir hastalık olayını, hastanın hayatını 

veya (doğurganlık çağda olan kadınlar için müdahalelerde veya kalıtsal genetik değişikliklere neden 

olabilecek müdahaleler örneğinde olduğu gibi) birkaç kuşağın hayatını kapsayabilir. Bulunabilen bu 

verilerin ötesine geçen maliyet ve çıktıları tahmin etmek için sayısal modelleme yaklaşımlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Tabii ki bir analizde kullanılan indirim oranı ne kadar yüksekse gelecek maliyet ve çıktılar 

o kadar az önemlidir (National Institute of Health, 2012). 

4.6 Ortalama ve Marjinal Maliyetler 

Değerlendirmeler analizlerde ortalama maliyetlerin mi yoksa marjinal maliyetlerin mi 

kullanılacağını açıkça belirtmelidir. Ortalama maliyet analizi bir müdahalenin toplam (mutlak) maliyetleri 

ve çıktılarını dikkate alırken, marjinal maliyet analizi kaynakların nasıl etkin kullanılacağı hakkında bilgi 

sağlayabilen (karşılaştırıcıya göre nispi) maliyetlerdeki değişimlerle çıktının nasıl değiştiğini dikkate alır. 

Marjinal maliyet analizi belirli harcama düzeyinin ötesinde ilave yararların ilave maliyetlere değer 

olmadığını gösterebilir. Örneğin, Tablo 2’de görüldüğü gibi tekrarlanan izleme testinin arzu edilen çıktı 

başına ortalama maliyeti kabul edilebilir görülebilir (kişi başına toplam 6 test varsayarak belirlenen 

kolorektal kanser vakası başına 2,541 Dolar), halbuki marjinal maliyet analizi son teste bir test eklemenin 

(diğer bir kanser vakası belirlemek için) maliyetinin (kişi başına 6. testin ek maliyeti) astronomik 

olabileceğini göstermektedir. 

Marjinal maliyetleri belirlemenin önemi kolon kanseri için sıralı dışkı testi önerilen protokolü 

analizinde açıktır. Ortalama maliyet rakamları marjinal test maliyetinde yüksek bir artışı önlemektedir; 

çünkü ilk testlerden yüksek belirleme oranı diğer testlere ortalamadır ve belirleme oranına az katkıda 

bulunmaktadır. Bu tür analizler sağlık yararlarında azalan getiriler için hızla artan sağlık bakım 

kaynaklarını harcamanın nasıl mümkün olduğunu göstermeye yardım eder. 
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Tablo 2: Sıralı Dışkı Testleri ile Kanser İzleme ve Belirleme Maliyetleri 

 

Test Sayısı 

 

Belirlenen 

Kanser 

Sayısı 

 

Belirlenen 

Ek Kanser 

 

Toplam 

Teşhis 

Maliyeti $ 

 

Ek Teşhis 

Maliyeti $ 

Belirlenen 

Kanser 

Başına 

Ortalama 

Maliyet $ 

Belirlenen 

Kanser 

Başına 

Marjinal 

Maliyet $ 

1 65.9469 65.9469 77,511 77,511 1,175 1,175 

2 71.4424 5.4956 107,690 30,179 1,507 5,492 

3 71.9004 0.4580 130,199 22,509 1,810 49,150 

4 71.9385 0.0382 148,116 17,917 2,059 469,534 

5 71.9417 0.0032 163,141 15,024 2,268 4,724,695 

6 71.9420 0.0003 176,331 13,190 2,451 47,107,214 

Kaynak: National Institute of Health, 2012. 

Bu analiz 10.000 nüfusta 72 gerçek kanser vakası olduğunu tahmin eder. Test protokolü kolon 

kanserini belirlemek için kişi başına 6 dışkı testi sağlamıştır. Bu testlerden herhangi biri pozitif ise yanlış 

pozitif ve yanlış negatif sonuçlar vermediği varsayılan baryum enema testi uygulanır. Diğer varsayımlar; 

herhangi bir tek dışkı testi doğru pozitif kanser belirleme oranı % 91,667, tek dışkı testinin yanlış pozitif 

oranı %36,508, ilk dışkı testinin maliyeti 4 Dolar, takip eden her testin maliyeti 1 Dolar, baryum enemanın 

maliyeti 100 dolardır. Belirlenen vaka başı marjinal maliyeti izlenen nüfusa ve kullanılan testin 

duyarlılığına dayanmaktadır (National Institute of Health, 2012). 

 

4.7 İndirim 

Maliyet analizleri maliyet ve çıktıların değeri üzerinde zamanın etkisini hesaplamak zorundadır. 

Gelecekte olan maliyet ve çıktılar genellikle bugün belirlenen maliyet ve çıktılardan daha az şimdiki 

değere sahiptir. İndirim (iskonto) daha geç fayda temin etmeden daha önce fayda temin etme için zaman 

tercihini yansıtmaktadır. Ayrıca indirim eğer kaynaklar başka bir yere yatırılsaydı yatırımın getirisi ne 

olacaktı gibi sermayenin fırsat maliyetini yansıtmaktadır. Böylece maliyet ve çıktılar mevcut değerine 

nispi olarak (örneğin yılda %5 gibi) indirilmelidir. 

İndirim zamanla farklı akan maliyet ve yararların kıyaslanmasına izin vermektedir. Bütün maliyet 

ve yararlar birlikte bir yıl için belirlendiği gibi “öde ve devam et” yararları için daha az ilgilidir. 

Maliyetlerin çoğunun erken belirlendiği yararların çoğunun daha sonraki yıllarda belirlendiği gibi bunun 

paralel olmadığı durumlarda daha fazla ilgilidir. Maliyet analizlerinde kullanılan indirim oranları tipik 

olarak hükümet tahvilleri faiz oranları veya vadesi değerlendirilen sağlık bakım müdahalesinin etkin 

zaman boyutu ile aynı olan sermaye maliyeti faiz oranlarına dayanmaktadır. 

Maliyet analizleri ayrıca (indirim için hesaplanan zaman tercihinden farklı olan) bir yılın maliyet 

ve maliyet etkililikleri diğer bir yıl ile karşılaştırıldığı zaman enflasyonun etkisini de düzeltmelidir 

(National Institute of Health, 2012). 
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Tablo 3: İndirim Oranları 

Yıl %3 %5 %10 

1 0,97 0,95 0,91 

5 0,86 0,78 0,62 

25 0,48 0,30 0,09 

50 0,23 0,09 0,009 

Kaynak: National Institute of Health, 2012. 

Örneğin mevcut bir maliyetin veya yararın değeri 1000$ olsun. 

%10 indirim oranını kullanarak gelecek 1 yılda değeri 910$, 

%3 indirim oranını kullanarak gelecek 5 yılda değeri 860$, 

%5 indirim oranını kullanarak gelecek 50 yılda değeri 90$ olur. 

 

4.8 Duyarlılık Analizi 

Bir maliyet analizinde kullanılan maliyetler, çıktılar ve diğer değişkenlerin herhangi bir tahmini 

bazı belirsizlikler içerir. Duyarlılık analizi eğer belirli değişkenleri tahmin etmede makul değişkenlerin 

maliyet analizi sonuçlarına etki edecek önemli belirsizliğe neden olacağı düşünülüyorsa yapılır. Duyarlılık 

analizi örneğin bir tıbbi tedavide markalı ilaçlara karşılık jenerik kullanımı varsayımı veya indirekt 

maliyetleri içeren veya bir analizde daha yüksek bir indirim oranı diğeri ile kıyaslanan bir müdahalenin 

maliyet etkililiğini değiştirdiğini gösterebilir (National Institute of Health, 2012). 

 

4.9 Klinik Çalışmaların Yanında Maliyet Verilerini Toplama 

Maliyetle ilgili çalışmaların geçerliliği maliyet ve çıktılar için veri kaynaklarına dayanmaktadır. 

Artan dikkat daha dikkatli prospektif çalışmalarda özellikle rastgele kontrol edilen denemelerde maliyet 

verisini toplamaya verilmektedir. Ekonomik ve klinik çalışmaların daha yakın entegrasyonu önemli 

yöntemsel konuları gündeme getirmektedir. Yeni teknolojilerin daha rasyonel dağılımını sağlamak üzere 

teknolojinin ilk aşamasında pazarlama onayından önce rastgele kontrol edilen denemelerde güvenilir 

maliyet ve çıktı verileri üretmek arzu edilmektedir. Rastgele kontrol edilen denemelerin bir müdahalenin 

etkililiği ile ilgili daha güvenilir bilgi üretmesi beklenmektedir. Bununla birlikte bir rastgele kontrol edilen 

denemede verilen bakım ve onu sunmanın maliyetleri daha genel yerlerle kıyaslandığında tipik 

olmayabilir. Örneğin, rastgele kontrol edilen denemeler daha geniş ve daha sık laboratuvar testleri ve diğer 

hasta izlemesi içerebilir ve toplum sağlık bakım kurumlarından maliyetleri daha yüksek olmaya meyilli 

akademik tıp merkezlerinde daha sık olabilir. Deneme tasarımının diğer yanları örneklem boyutu, çıktı 

ölçümlerinin seçimi, maliyetlerin tanımlanması ve tablolanması, veri toplama araştırmalarının yükü ve 

ilgili konular anlamlı ekonomik çalışmalar için klinik deneme verilerinin yararlılığına etki edebilir. İlaç ve 

diğer teknolojilerin çokuluslu klinik denemelerinin artışı, epidemiyolojik faktörler, sağlık bakım sunum 

modelleri, kaynak kullanımı ve diğer faktörlerdeki farklılıklar göz önüne alındığında ülkeye özel tedavi 

etkilerini ve maliyet etkililiği tahmin etme değişimlerini gündeme getirmektedir (National Institute of 

Health, 2012).    
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5. Araştırma 

Bu araştırmada hastanelerde gerçekleştirilen sezaryenin maliyet minimizasyon çalışması yapılması 

amaçlanmıştır. 2. ve 3. basamak şeklinde kategorize edilen yataklı tedavi hizmetleri özel sektör ve kamu 

tarafından sunulmaktadır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi üyelerine hem özel hem de kamu 

sektöründen hizmet alma imkânı sağlamakta ve bu hizmetler için ödeme yapmaktadır. Her iki kategoride 

de hizmet sunanlara Sağlık Uygulama Talimatı ile belirlenen fiyatlar üzerinden ödeme yapılmaktadır. 

Özel hastaneler sundukları hizmetler karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı ödemelerden 

başka hizmet alanlardan ek ücret talep edebilmektedir. 

Bu araştırmada sezaryen hizmeti veren Devlet Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Özel Hastane ve 

Üniversite Hastanesi bazında sezaryen maliyetleri karşılaştırılarak maliyet minimizasyon analizi 

yapılmıştır. Maliyet minimizasyon analizi çalışmasında yukarıda belirtildiği gibi bazı varsayımlarda 

bulunulmuştur. 

Esasen maliyet minimizasyon çalışmasında aynı çıktıları veren iki tedavi türünün karşılaştırılması 

yapılmaktadır. Örneğin, bir hastalığın aynı sonucu veren iki farklı yöntemle ya da iki farklı ilaçla tedavi 

edilmesi gibi. Bu araştırmada ise aynı tedavi yönteminin bu kez farklı hizmet sunucular açısından 

karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. 

 

5.1. Araştırma Yöntemi 

Araştırmanın kapsamı çok dar tutulduğundan, hastane kategorisi bazında 25 adet fatura temin 

edilerek çalışılan konuda gerçekleştirilen işlem ile kullanılan malzeme ve bu işlem ve malzemelerin birim 

maliyetleri ile sezaryenin toplam maliyetleri karşılaştırılmıştır. Faturalarda belirtilen teşhis kodları 

üniversite hastanesi faturaları hariç, diğer hastane faturalarında birbirinden farklı olmasına rağmen, bütün 

hastalara sezaryen uygulandığından, aynı şikâyetle hastaneye başvurdukları ve hastalık şiddetlerinin de 

aynı olduğu varsayılmıştır. Ayrıca sezaryen olan bütün hastaların aynı düzeyde iyileşme gösterdiği 

varsayılmıştır. 

 

Bulgular: 

 

Yapılan İşlem ve Kullanılan Malzemelerle İlgili Bulgular 

Faturalarda listelenen belirli işlem / tetkik ile kullanılan bazı malzemeler Tablo 4, 5, 6 ve 7’de 

verilmiştir. Tablolardaki liste oluşturulurken o işlem ve tetkikin birim fiyatı ya da kullanılan malzemenin 

miktarı baz alınmıştır. Genel olarak birim fiyatı 30 TL ve üzeri olan ve bütün faturalarda ortak olan 

işlemler seçilmeye çalışılmıştır. Kullanılan malzemelerde ise miktarın büyüklüğü baz alınarak listeleme 

yapılmıştır. 

Devlet hastanesinde yatak ücreti bir maliyet unsuru olarak faturada yer almazken, diğer temel 

işlemler birer adet olarak belirtilmekte, kullanılan eldiven sayısı ise faturalar arasında önemli farklılık 

göstermektedir. 

 Araştırma Hastanesi’nde ise her bir fatura için ortalama 2 günlük yatak ücreti toplam maliyetin bir 

unsuru olarak yer almakta, kullanılan eldiven sayısı faturalar arasında önemli bir miktarda 

farklılaşmaktadır. Maliyet unsuru oluşturan diğer belli başlı işlemler ise birer adet olarak yer almaktadır. 

Bazı faturalarda muayene eldivenin bir maliyet unsuru olarak yer almaması ilgi çekicidir.  
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 Diğer hastanelere göre daha az sayıda fatura veren özel hastane faturalarda yapılan işlemleri ve 

kullanılan malzemelerin miktarını listelemesine rağmen bu işlem ve malzemelerin birim fiyatlarını 

vermemiştir. Özel hastane faturalarında sadece toplam maliyet belirtilmiştir. Her bir faturada 1 günlük 

yatak ücreti yer alırken, kullanılan muayene eldiveni 2 faturada 60, 1 faturada ise 30 olarak yer almıştır. 

Özel hastane faturalarında listelenen maliyet unsurları devlet hastanesi ve araştırma hastanesi faturalarında 

listelenin yarısı kadardır. 

 Üniversite hastanesi faturalarında ortalama 3 günlük yatak ücreti toplama dâhil edilirken, diğer 

hastane faturalarından farklı olarak “monitorizasyon”un bir maliyet unsuru olarak yer aldığı 

görülmektedir. Kullanılan malzeme açısından bakıldığında muayene eldiveni faturada yer almamakta, 

kullanılan cerrahi eldiven sayılarının da diğer hastanelerden önemli miktarda az olduğu görülmektedir. 

Araştırma hastanesinde D Grubu anestezi ücreti faturalara yansıtılırken, devlet hastanesi ve üniversite 

hastanesinde C Grubu anestezi ücreti faturalarda yer almıştır. Özel hastane faturalarında ise anestezi ile 

ilgili bir maliyet unsuruna rastlanmamıştır. 

  

Birim Maliyetlerle İlgili Bulgular 

 Hastane kategorisine göre birim maliyetlerle ilgili bulgular Tablo 4, 5, 6 ve 7’de verilmiştir. Özel 

hastane faturalarında birim maliyetlere yer verilmediğinden bu faturalarla ilgili bulgular tablolarda yer 

almamaktadır. 

 

Tablo 4: Devlet Hastanesi Birim Maliyetleri 

Sıra 

No 

Kullanılan Malzeme Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Maliyet 

1 Sezaryen 1 450,00 450,00 

2 Standart Yatak 1 30,00 30,00 

3 Epidural Set 1 57,46 57,46 

4 MR Beyin 1 65,00 65,00 

5 Anestezi C Grubu 1 71,20 71,20 

 

 Sezaryen birim maliyeti devlet hastanesi faturalarında 450 TL olarak, araştırma ve üniversite 

hastanesi faturalarında ise 180 TL olarak belirtilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi devlet hastanesi ile 

üniversite hastanesi C grubu anestezi işlemini ve bu işlemin birim maliyetini 71,20 TL olarak faturaya 

yansıtmıştır. Araştırma hastanesi ise D grubu anesteziye yer vermiş ve birim maliyetini de 44,50 olarak 

belirtmiştir. Her dört hastane faturalarında da yatak ücreti 30 TL olarak belirtilmiştir.  

 

Tablo 5: Araştırma Hastanesi Birim Maliyetleri 

Sıra 

No 

Kullanılan Malzeme Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Maliyet 

1 Sezaryen 1 180,00 180,00 

2 Anestezi D Grubu 1 44,50 44,50 

3 Standart Yatak  1 30,00 30,00 

4 Epidural / intravenöz 1 29,70 29,70 

5 Kesi Sütürasyonu 1 50,00 50,00 
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Özel Hastane Birim Maliyetleri: Özel hastane kullanılan malzemelerin isim ve miktarlarını 

faturada sıralamış, fakat birim maliyetleri vermemiştir. Sadece toplam maliyeti faturada bildirmiştir. 

 

Kullanılan Malzemelerle İlgili Bulgular 

Hastane faturalarında listelenen işlem ve kullanılan malzemelerin sayısı çok olduğundan ve her 

faturada listelenen işlem ve malzemeler farklı olduğundan hastane kategorisine göre her bir işlem ve her 

bir malzeme için karşılaştırma yapılmamıştır. Ancak, yatılan gün sayısı açısından bir karşılaştırma 

yapıldığında, devlet hastanesi faturalarında yatılan gün sayısı 0 iken, özel hastane faturalarında 1, 

araştırma hastanesi faturalarında 2, üniversite hastanesi faturalarında ise 3’tür. Kullanılan muayene 

eldiveni sayısı 50 sayısı ile en fazla özel hastane faturalarında, 94 sayısı ile en fazla araştırma hastanesi 

faturalarında gözlenmiştir. 

 

Tablo 6: Üniversite Hastanesi Birim Maliyetleri 

Sıra 

No 

Kullanılan Malzeme Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Maliyet 

1 Anestezi C Grubu 1 71,20 71,20 

2 Subaraknoid Blok 1 44,50 44,50 

3 Monitorizasyon (Günlük) 1 17,80 17,80 

4 Sezaryen 1 180,00 180,00 

5 Standart Yatak Ücreti 2 30,00 60,00 

 

 Hastanelerin faturalarında yer alan ücretlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yayımlanan Sağlık 

Uygulama Tebliği’nde yayımlanan fiyatlarla karşılaştırılması yapılmamıştır. 

 

Tablo 7: Hastane Kategorisine Göre Kullanılan Malzemelerin Karşılaştırılması 

Hastane 

Kategorisi 

O
rt
al
am

a 
Y
at
ıl
an
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ü
n

 

S
ez
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an

 

M
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ay
en
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el
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N
o

n
-s

te
ri

l 

el
d
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en
 

Devlet 

Hastanesi 

0 1 15 22 

Araştırma 

Hastanesi 

2 1 20 94 

Özel 

Hastane 

1 1 50 - 

Üniversite 

Hastanesi 

3 1 11* - 

*Cerrahi eldiven 

Ortalama Maliyetle İlgili Bulgular 
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 Hastane kategorisine göre yapılan ortalama maliyet karşılaştırmasında en düşük ortalama 

maliyetin özel hastane faturalarından, en yüksek ortalama maliyetin ise araştırma hastanesi faturalarından 

elde edildiği görülmektedir. Devlet hastanesi faturaları ile üniversite hastanesi faturalarından elde edilen 

ortalama maliyetin ise birbirine çok yakın, sırasıyla 712,65 ve 700,95 olduğu görülmektedir. 

  

Toplam Maliyetle İlgili Bulgular 

 Fatura bazında bir karşılaştırma yapıldığında en yüksek miktara sahip faturanın araştırma 

hastanesi faturaları arasında yer aldığı, en düşük faturanın da özel hastane faturası olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma hastanesi faturalarının tamamı diğer tüm hastane faturalarının tamamından yüksektir. Devlet 

hastanesi faturaları arasında önemli sayılabilecek farklar olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 8: Hastane Kategorisine Göre Ortalama Maliyetler 

Sıra No Hastane Kategorisi Ortalama Maliyet 

1 Devlet Hastanesi 712,65 

2 Araştırma Hastanesi 960,97 

3 Özel Hastane 486,00 

4 Üniversite Hastanesi 700,95 

 

6. Tartışma 

Dört farklı hastane kategorisinde seçilen hastanelerden elde edilen faturalar incelendiğinde 

listelenen işlem ve malzemelerin birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Yukarıda da belirtildiği gibi bir 

faturada listelenen her bir işlem ve her bir malzeme diğer faturalarda listelenenlerle bire bir 

karşılaştırılmamıştır. Bunun nedeni, listelenen işlem ve malzeme sayısının çokluğu ve yapılan araştırmada 

bu tür bir karşılaştırmanın hedeflenmemesidir. 

Ayrıca, faturalarda listelenen teşhis kodları birbirinden farklılık gösterse de uygulanan analizin bir 

varsayımı olarak sezaryen yapılan hastaların durumlarının birbirine benzer olduğu ve sezaryen sonrası 

elde ettikleri iyileşmenin derecesinin aynı olduğu varsayılmıştır. Oysa hastaneye sezaryen için başvuran 

hastaların hastalık derecelerinin farklı olduğu, buna karşılık bu hastalara uygulanan işlemlerin ve 

kullanılan malzemelerin de farklı olduğu açıktır. Bu farklılıklar da doğal olarak faturalara yansıtılacaktır. 

Bunun yanında, farklı kategoride hastanelerin farklı maliyet unsurlarına sahip olduğu da bir 

gerçektir. Ayrıca, bazı hastane kategorilerinde hizmet üretimi ile birlikte eğitim de verilmektedir. Bazı 

hastanelerin özelliği gereği daha komplike vakaları çektiği, özel hastanenin de kar amacı gütmesi 

nedeniyle daha az komplike, fakat daha fazla gelir getirecek hastaları çekeceği, üniversite hastanesinin de 

çok daha ileri düzey vakalara müdahale ettiği, v.b. faktörlerle her bir hastane kategorisinde gerçekleştirilen 

sezaryenin maliyetinin birbirinden farklı olması gayet doğaldır. Bu araştırmada bu ve buna benzer 

faktörler göz önüne alınmamıştır. 

 

7. Sonuç ve Öneriler 

Zaman darlığı ve araştırmanın boyutu nedeniyle bazı varsayımlar altında gerçekleştirilen bu 

araştırmaya göre sezaryen en düşük maliyetle özel hastanede, en yüksek maliyetle araştırma hastanesinde 

yapılmaktadır. Devlet hastanesi ile üniversite hastanesinde gerçekleştirilen sezaryenin maliyeti arasında 

önemli bir fark bulunmamaktadır. Bu araştırma maliyeti arttıracak veya azaltacak diğer faktörleri göz 

önüne almamaktadır. Araştırma kapsamının darlığı nedeniyle bulunan ortalama maliyetlerle ilgili 

incelenen hastane kategorilerine bir genelleme yapılması doğru olmayacaktır. Bu araştırma bulguları 

hastane kategorisine göre sezaryenin ortalama maliyeti hakkında sadece bir fikir vermektedir.  
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Bu araştırma sonuçları genelleme yapılabilseydi, hem sezaryenin maliyetini ödeyen Sosyal 

Güvenlik Kurumu için hem de hizmet alan müşteriler ve sağlık politikacıları için karar vermede önemli bir 

kanıt oluşturabilirdi. Bu tür bir kanıt üretebilmek için hem hastane kategorilerini temsil eden bir örneklem 

ile hem de toplam maliyeti etkileyen diğer faktörleri göz önüne alan daha detaylı bir araştırmanın 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür bir araştırma hem ödeyici kuruma hem de politika yapan 

kuruma önemli bir kanıt sağlayarak, sağlığa ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasını, kaynaklarda 

önemli bir tasarruf sağlanmasını ve tasarruf edilen kaynakların ihtiyaç duyulan diğer alanlara aktarılmasını 

sağlayabilir. 

Bu nedenle, hem ödeyici kurum hem de politika üreten kurumlar maliyet minimizasyon analizi 

konusunu ciddi olarak ele almalı, bu tür çalışmaların sağlayacağı faydaları fark etmeli ve bu tür 

çalışmaların yapılmasını sağlamalıdır. Hizmet sunucuları da maliyet minimizasyon çalışmalarını kendi 

yararları açısından değerlendirmeli, bu tür çalışmaların doğurabileceği sonuçları önceden kestirebilmeli ve 

buna göre önlemlerini almalıdırlar. 

Ülkemizde çok az çalışma yapılan bu alanın zenginleştirilmesi hem hizmet için ödeme yapan, hem 

de hizmet için politika üreten otoritelerin sorumluluğundadır. Üniversiteler de ilgili otoritelerin bu konuda 

yapacağı çalışmalara destek vermelidir. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU 

 

Nesrin AKCA* 

Oğuz IŞIK** 

Ali YILMAZ*** 

ÖZET 

Çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan birisi olan tükenmişlik sendromu hem 

bireysel hem de örgütsel açıdan olumsuz etkilere sahiptir. Tükenme kavramı, ilk olarak sağlık çalışanları 

arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma şeklinde ortaya çıkmıştır. Duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi olarak üç boyuttan oluşan tükenmişlik, bireylerde duygusal, 

davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendini göstermektedir. Tükenmişlik özellikle insana hizmet veren 

meslek gruplarında sık görülen bir sorundur. Sağlık çalışanlarının tükenmişlik yönünden en riskli 

gruplardan biri olduğu bilinmektedir. Bu bakış açısıyla, çalışanın tükenmişliği sunulan hizmeti ve 

hizmetin kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Cinsiyet, yaş, işte çalışma süresi, kişilik, değerler, 

sosyal destek gibi bireysel ve sosyal özellikler, iş yükü, iş üzerindeki kontrol düzeyi, ödüller, örgüte karşı 

hissedilen aidiyet duygusu, adalet gibi iş ve örgütle ilgili özellikler tükenmişlikte azaltıcı veya artırıcı bir 

etkiye sahiptir. Çalışma derleme niteliğinde olup, sağlık çalışanlarındaki tükenme, evreleri ve belirtileri, 

sendromla başa çıkma ve önleme stratejileri tartışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Örgütsel tükenmişlik, sağlık çalışanı, tükenmişlik, tükenmişlik sendromu. 
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Burnout syndrome, one of the disadvantageous factors affecting the professional life, have 

negative impacts both on the individual and organization. The term of “burn-out” began initially among 

health employees as triedness, frustration and to quit the job. Burn-out has three dimension as emotional 

burn-out, desensatization and decrement in individual success and displays it self by emotional, behavioral 

and physical signs. Burn-out arises especially inside the professional groups which deal with human. It is 

known that health employees are one of the most risky groups into the consideration of burn-out. In this 

point of view, the burn-out of the employees effects the services provided and their quality negatively. 

Some characteristics of the work and organization such as gender, age, the duration of working, 

personality, valves, individual and social characteristics such as social support, work load, the level of 

control on work, awards, the state of belonging to organization and justice have increasing or decreasing 

effect on burn-out. This study is in a character of review and and discusses the phases and signs of burn-

out, the strategies to cope with and to prevent this syndrome.  

Key Words: Orgazinational burnout, health employees, burnout, burnout syndrome.   

1. Giriş 

Tükenme kavramı, ilk olarak 1974 yılında  Herbert J. Freudenberger tarafından ortaya atılmış 

olup; “başarısızlık, yıpranma, enerji ve güç kaybı veya insanın iç kaynakları üzerinde, karşılanamayan 

istekler sonucunda ortaya çıkan bir tükenme durumu” şeklinde tanımlanmıştır (Izgar, 2003:162). 

Tükenmişliğin en yaygın ve kabul gören tanımı, aynı zamanda kendi adıyla anılan Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği (MBI)’ni de geliştirmiş olan Christina Maslach tarafından yapılmıştır. Maslach (1976) 

tükenmişliği; profesyonel bir kişinin mesleğinden kopması, hizmet verdiği insanlar ile artık gerçekten 

ilgilenemiyor olması şeklinde tanımlarken; uzun dönemli iş stresinin de tükenmişliğe yol açtığını 

belirtmektedir (Maslach, 1976:200). Maslach ve Jackson’a göre (1981) tükenmişlik; bireylerin işleri 

gereği karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri 

ve kişisel başarı duygularının azalması, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının 

yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıması sonucunda oluşan bir 

sendromdur biçiminde tanımlanmaktadır (Maslach, Jackson, 1981:99).  

Tükenmişlik, özellikle iş stresinin yoğun ve iş yükünün ağır olduğu sektörlerde çalışanlar başta 

olmak üzere özellikle insanlarla yüzyüze çalışan mesleklerde; doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, 

öğretmenler, polisler, psikologlar, çocuk bakıcıları gibi diğer mesleklere göre tükenme ile karşılaşma 

riskinin daha fazla olduğu günümüzde oldukça yaygın görülen bir sendromdur. Ancak, tükenmişliğin 

ortaya çıkış nedenini sadece çalışma yaşamındaki etkenlerle ilişkilendirmek çok doğru olmaz. İşyeri 

koşulları kadar, çalışanlara ait özellikler de tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasını etkilemektedir 

(Kaya ve ark., 2007:357; Dolgun, 2010:293, 294).   

Bu sendrom, sağlık çalışanları arasında ilk olarak görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma 

ile karakterize bir durumu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bugün artık tükenmişlik sendromunun sağlık 

çalışanları arasında büyük bir sorun olduğu bilinmektedir (Ersoy ve ark., 2013).  İş yaşamının erken 

dönemlerinde oluşan tükenmişlik sendromu, uzun dönemde sorun yaratmıyor gibi görünmekte ve sağlık 

çalışanları bu sendromdan kurtulabilmektedir. Ancak iş yaşamının sonraki dönemlerinde oluşursa ciddi 

uzun süren sorunlara yol açabilir. İlginç olarak tükenmişlik sendromundan kurtulmayı sağlayan etmenler 

aynı zamanda bu bozukluğa neden olabilmektedir. Bu etmenler arasında yeni iş ortamı, daha fazla 

özerklik, yönetim desteği ve işin ilginç olması sayılabilir (Ersoy ve ark., 2013). 

Bu çalışma bir derleme niteliğinde olup, sağlık çalışanlarındaki tükenme, tükenmişliğin boyutları, 

evreleri ve belirtileri aynı zamanda bu sendromla başa çıkma ve önleme stratejileri tartışılmıştır.    

 

2. Tükenmişliğin Boyutları ve Belirtileri  
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Çalışma yaşamı açısından ele alındığında, tükenmişlik sendromunu Freudenberger “mesleki bir 

tehlike” olarak nitelendirmektedir. Ancak Maslach ve arkadaşları ise tükenmişlik sendromunu; sağlık, 

eğitim ve güvenlik gibi meslek grupları ile sosyal hizmet uzmanları başta olmak üzere yüz yüze iletişim 

gerektiren hizmet sektöründeki çalışanlarda daha belirgin biçimde ortaya çıkan ve çalışma yaşamındaki 

etkileşimlere karşı geliştirilmiş olan psikolojik ve fiziksel bir tepkidir (Spector, 2008:269) şeklinde 

tanımlamaktadır.      

Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi olarak üç boyuttan oluşan 

tükenmişlik, bireylerde duygusal, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendini göstermektedir. 

Freudenberger tükenmişliğin sadece duygusal tükenmişlik boyutunu tanımlarken, Maslach ve Jackson 

(1981) tükenmişliğin üç boyutunu da tanımlamaktadır. Tükenmişliğin boyutları şu şekilde açıklanabilir.  

2.1. Duygusal Tükenme 

Bu aşama; çalışma sürecinde yoğun derecede duygusallık ve psikolojik yıpranmışlık nedeniyle 

enerjinin tükenmesini ifade eder (Jackson vd., 1986:630). Kişinin yaptığı iş nedeniyle aşırı yüklenilmesi, 

kendinin tükenmiş hissetmesidir ve tükenmişliğin en önemli belirleyicisidir (Maslach, Jackson, 1981:101; 

Sayıl ve ark., 1997:72; Kaya ve ark., 2007:358; Kaçmaz, 2005:29). Çalışanlarda, çevrelerine faydalı 

olamadıkları ve hiçbir işe yaramadıkları düşüncesi hakimdir (Torun, 1997:47). Yoğun çalışma hayatının 

artan temposu nedeniyle kişi kendini talepler karşısında zorlar ve bu duruma tepki olarak duygusal 

tükenme gelişir. Bu durum insanlarla uzun süreli, bire bir ilişki kurulan mesleklerde daha çok hissedilir 

(Maslach, Jackson, 1981:100).  İş yükünün fazla olması duygusal tükenmişlikte önemli bir nedendir. İş 

ortamında bireylerarası etkileşimin miktarı ve niteliği de duygusal tükenmişliği artıran bir unsur olarak 

görülmektedir. Buna karşın bu etkileşimler sırasında yaşanan problemler daha rutin ise duygusal tükenme 

az olmaktadır. Hatta bazı durumlarda hastalarla olan ilişkiler kişiye kendisini iyi hissettirebilmekte 

mutluluk verici olarak da nitelendirilebilmektedir. Örgüt çevresi katı, hiyerarşik ve bürokratik olarak 

algılandığında duyarsızlaşmada artma olmaktadır. Performans ile uyumlu olmayan bir ödüllendirme 

sistemi ise kişisel başarıda düşme hissine neden olmaktadır (Arı, Bal, 2008:139-140).   

2.2. Duyarsızlaşma 

Kişinin bakım ve hizmet verdiklerine karşı duygudan yoksun biçimde tutum ve davranışlar 

sergilemesidir. Kişiye nesnel olarak eğilimi yansıtır (Sayıl ve ark., 1997:72; Kaya ve ark., 2007:358; 

Kaçmaz, 2005:29). Duyarsızlaşma; bireyin hizmet verdiği kişilerin varlığını umursamayarak, bu kişileri 

kendilerine özgü kılan özellikleri yok sayarak ve onlara birer nesne gibi davranarak onlarla arasına bir 

mesafe koyma girişimidir (Maslach, Scaufeli, Leiter, 2001:397). Kişinin insanlardan ve çalıştığı yerden 

uzaklaşma isteği sürekli bir biçimde artarken, kişinin psikolojisinde sinirli tavırları öne çıkaran keder ve 

kötü düşünme gibi duygular hâkim olmaya başlar (Losyk, 2006:43). Duyarsızlaşmanın belirtileri; 

çalışanlar, hem işlerine hem de hizmet verdikleri kişilere karşı soğuk, ilgisiz ve katı bir davranış sergiler, 

bir yandan karşılarındaki kişilerin istek ve taleplerini görmezden gelirken, diğer yandan da bu kişilere 

yönelik kaba ve aşağılayıcı tutumlar içine girerler, rica ve talepleri reddeder, karşısındakiyle özet ve 

uygunsuz bir dil kullanırlar, meslek hayatını katı bir şekilde kategorize eder, iş arkadaşlarıyla uzun 

sohbetlerden kaçınırlar (Cordes, Daugherty, 1993:623; Izgar, 2003:163). 

2.3. Kişisel Başarıda Düşme Hissi 

Kişisel başarı eksikliği ise; kişinin işiyle ilgili kendini olumsuz değerlendirmesi, sorunu başarılı 

bir şekilde çözememesi ve kendini işinde yetersiz ve başarısız görmesi olarak tanımlanır. Kişinin işe karşı 

motivasyonu düşmüştür, kontrol eksikliği ve çaresizlik hisseder (Maslach, Jackson, 1981:99; Kaya ve ark., 

2007:358; Kaçmaz, 2005:29). Suçluluk ve başarısızlık gibi duygular giderek daha baskın hale dönüşürken, 

kimse tarafından sevilmediği düşüncesi öne çıkar. Aynı zamanda bu duygular kendisine olan saygısının 

azalmasına ve depresyona girmesine neden olabilmektedir (Cordes, Daugherty, 1993:624; Izgar, 

2003:164). Bireyde tükenme, duygusal tükenme ile duyarsızlaşmanın artması, kişisel başarının ve başarı 

duygusunun azalması ile ortaya çıkmaktadır (Kaçmaz, 2005:29).  
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Son dönemlerde tükenmişlik üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında kavramın, süregelen iş 

stresine ve kişi-iş uyumsuzluğuna verilen bir tür psikolojik tepki olarak nitelendirildiği ve bu doğrultuda 

pek çok meslek grubunda ortaya çıkabilecek sosyal bir problem olarak değerlendirildiği gözlenmektedir 

(Arı, Bal, 2008:136).  

3. Tükenmişliğin Evreleri   

Tükenme bireyin bir evreden diğerine geçtiği kesikli bir süreç değil, sürekli bir olgudur. 

Tükenmişlik sendromu dört evrede gerçekleşmektedir. Kısaca bu evreleri şu şekilde sıralayabiliriz 

(Kaçmaz, 2005:30). 

3.1. Şevk ve Coşku Evresi 

Bu evrede; yüksek bir umutluluk, enerjide artma ve gerçekçi olmayan boyutlara varan mesleki 

beklentiler sergilenmektedir.  

3.2. Durağanlaşma Evresi 

İkinci evre olan durağanlaşma evresinde; istek ve umutlulukta bir azalma söz konusudur.  

3.3. Engellenme Evresi 

Engellenme evresinde ise, başka insanlara yardım ve hizmet etmek için çalışmaya başlamış olan 

kişi, insanları, sistemi, olumsuz çalışma koşullarını değiştirmenin ne kadar zor olduğunu anlar ve yoğun 

bir engellenmişlik duygusu yaşar.  

3.4. Umursamazlık Evresi 

Son evre olan umursamazlık evresinde de, çok derin duygusal kopma ya da kısırlaşma, derin bir 

inançsızlık ve umutsuzluk gözlenmektedir. Mesleğini ekonomik ve sosyal güvence için sürdürmekte, 

ondan zevk almamaktadır. Böyle bir durumda iş yaşamı kişi için bir doyum ve kendini gerçekleştirme 

alanı olmaktan çok uzak, kişiye ancak sıkıntı ve mutsuzluk veren bir alan olacaktır. 

4. Sağlık Çalışanları Üzerinde Uygulanan Tükenmişlik Çalışmaları  

Sağlık çalışanları üzerinde tükenmişlik sendromu ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmaların bazılarından çıkan sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

De Jonge ve arkadaşları (1996), işte memnuniyet ve coşkunun çalışanı tükenmeden koruduğunu 

ve beklentinin az olmasının, sosyal desteğin yüksek olmasının tükenmişlik düzeyini azaltacağını 

bulmuşlardır. Aynı şekilde Öztürk ve arkadaşlarının (2008), Kayseri ilindeki sağlık yöneticilerinin 

tükenmişlik düzeylerini ve bu durumu etkileyen sosyal-demografik faktörleri belirlemek amacıyla yaptığı 

çalışmaya göre; yetki ve sorumluluk denkliği içinde çalışan, iş ortamını ve mesleğini seven yöneticilerin 

daha düşük düzeyde duygusal tükenmişlik yaşadıkları, mesleğine ve işine karşı daha duyarlı oldukları 

saptanmıştır. Hekim kökenli yöneticilerin, hekim dışı mesleklere mensup yöneticilerden daha fazla 

duygusal tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda yaş, cinsiyet, haftalık çalışma süresi 

yöneticilerin tükenme düzeyini etkilememektedir.     

Kaya ve arkadaşlarının (2007) birinci basamak sağlık kuruluşu çalışanlarının tükenmişlik 

durumlarının incelenmesi amacıyla 252 sağlık personeli üzerinde yaptığı çalışmada; kadınların duygusal 

tükenme puanı erkeklere göre daha yüksek belirlenmiş ve cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır. Aynı araştırma grubunun yaşı kişisel başarı puanını etkilemiştir. Literatürdeki bir 

çok çalışmada da duygusal tükenme ve duyarsızlaşma açısından daha fazla, kişisel başarı açısından ise 

daha az tükenmiş oldukları bulunmuştur. Aynı şekilde bir başka çalışmada da Kaya ve arkadaşları (2010); 

hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini cinsiyetin etkilediği saptanmış ve kadınların erkeklerden daha fazla 

tükenmişlik yaşadıkları görülmüştür. Yaş ve çalışma süresindeki artışa paralel olarak hemşirelerin 

kendilerini mesleklerinde daha yeterli ve başarılı hissetmelerinin etkili olmasıyla birlikte; yaş ve çalışma 

süresi arttıkça tükenme puanının azaldığı saptanmıştır.  
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Sayıl ve arkadaşlarının (1997) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan doktor ve hemşireler 

arasında tükenmişlik sendromunun yaygınlığını saptamak ve tükenmişlik düzeyini etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla iç hastalıkları servisinde çalışan 109 hemşire ve 56 doktora uygulanan anket 

çalışması sonuçlarına göre; hemşireler ve doktorlar arasında duygusal tükenme alt ölçeğinde anlamlı fark 

bulunmuş ve buna karşılık kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinde anlamlı bir fark saptanmamıştır.    

Barutçu ve Serinkan (2008) tarafından Denizli’deki Sosyal Sigortalar Hastanesi’nde görevli 

hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada yaş ve çalışma süresi arttıkça 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın azaldığı; çocuk sahibi olan ve çekirdek ailede yaşayanların daha 

fazla duyarsızlaşma yaşadığı bulunmuştur. Aynı şekilde Taycan ve arkadaşları (2006) tarafından İ.Ü. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 561 hemşireye uygulanan çalışmada, hemşirelerdeki 

tükenmişlik, depresyon ve ilişkili etmenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yaş, meslekte geçirilen süre, 

medeni durum ve çocuk sahibi olma kişisel başarı ile pozitif korelasyon göstermiştir. Cerrahi bölümlerde 

çalışan hemşirelerin dahili bölümlerde çalışanlarla karşılaştırıldığında kişisel başarı puan ortalamalarının 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışma saatleri ve fiziksel bir hastalığın varlığı duygusal tükenme ile 

hastaneye ulaşım sorunlarının varlığı ise duyarsızlaşma ve kişisel başarı ile ilişkili bulunmuştur. İş 

yaşamından memnun olmayan, mesleğini kendine uygun bulmayan, meslek seçiminde isteksizlik ve 

psikiyatrik sorunlar yaşadığını belirten hemşirelerde tükenmişlik ve depresyon düzeyi daha yüksek olarak 

saptanmıştır.        

Akbolat ve Işık (2008) tarafından bir kamu hastanesinde görev yapan personelin tükenmişlik 

düzeylerinin çeşitli özelliklerine göre incelenmesi amacıyla 185 sağlık çalışanına uygulanan araştırmada; 

sağlık çalışanlarının cinsiyet, toplam çalışma süresi, medeni durum, yaş, çocuk sayısı, eğitim durumu, 

aylık gelir ve istihdam şekli değişkenlerinin zihinsel tükenmişlik düzeylerini; aylık gelir, cinsiyet, istihdam 

şekli, toplam çalışma süresi, çocuk sayısı ve yaş özellikleri duygusal tükenmişlik düzeylerini ve toplam 

çalışma süresi, istihdam şekli, cinsiyet ve yaş özelliklerinin fiziksel tükenmişlik düzeylerini etkilediği 

bulunmuştur. 

Cordes ve Daugherty (1993:637) tarafından yapılan çalışmada ise; bireylerin mesleklerine ilişkin 

kariyer basamaklarında ilerledikçe daha az tükenme yaşayacakları ileri sürülmektedir.   

Günüşen ve Üstün (2010) tarafından yapılan çalışmada tükenmişlikle ilgili olarak bireye ve işe ait 

birtakım değişkenlere ulaşılmıştır. Bireye ait olan değişkenlerden bazıları; genç yaşta olanların, 

deneyimsiz olanların, eğitim düzeyi düşük olanların, bekar ve çocuk sahibi olmayanların, bir hastalığa 

sahip olanların, mesleğini isteyerek seçmeyenler ve memnun olmayanların, gelir düzeyi düşük olanların, 

hemşireler ve pratisyen hekimlerin, mükemmeliyetçi kişilik özellikleri gösterenlerin tükenmişlik 

yönünden riskli gruplar olduğu görülmektedir. İşle ilgili değişkenler ise; çalışma saatlerinin fazla olması, 

nöbet usulü çalışma, iş yükünün ağır olması, çalışma ortamından memnun olmama, hastalar, meslektaşlar 

ve diğer ekip üyeleriyle olan ilişkiler, rol çatışması, rol belirsizliği, bakım verilen hasta sayısının fazla 

olması gibi faktörler tükenmişliği artırmaktadır. İş doyumu yüksek olanların işinde takdir görenlerin ve 

sağlık hizmetlerinden yararlananların daha az tükenmişlik yaşadığı görülmektedir (Günüşen, Üstün, 

2010:41-43). 

Kavlu ve Pınar (2009) tarafından acil servis hemşirelerinin tükenmişlik ve iş doyumları ile bu 

parametrelerin yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada; acil servis 

hemşirelerinin yaklaşık yarısının tükenmişlik yaşadığı; iş doyumunun orta düzeyde olduğu; en fazla içsel 

doyum alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca acil serviste çalışmayı kendisi isteyen hemşirelerde tükenmişliğin 

daha az ve iş doyumunun daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı şekilde acil servislerde 

çalışan hemşirelere uygulanan bir başka çalışmada Kebapçı ve Akyolcu (2011) tarafından yapılmıştır. 

Kebapçı ve Akyolcu (2011) tarafından acil servislerde çalışan hemşirelerde, çalışma ortamının 

tükenmişlik düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılan çalışmada; acil birimlerde çalışan 

hemşirelerin duygusal açıdan desteklenmesi ve kişisel başarı düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla, 

çalışanların seçiminde mesleki yeterlilik ve gönüllülük esasının dikkate alınması gerektiği, acil birimlerde 

araç-gereç ve fiziksel donanımın çağdaş, çalışanların tedavi ve bakım girişimlerini kolaylaştıracak yapı ve 
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sayıda olması gerektiği, çalışma saatleri, çalışanların fiziksel ve psikososyal gereksinimleri dikkate 

alınarak düzenlenmesi, çalışanlara iş dışında hobi ya da sosyal aktivitelere zaman ayırma olanağı 

verilmesi, ekip üyelerinin iş tanımları yapılarak ekip içi uyumsuzluk ve çatışmaların önlenmesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır.  

Şenturan ve arkadaşları (2009) tarafından hemodiyaliz hastaları ile çalışan hemşirelerin 

tükenmişlik düzeyini incelemek amacıyla planlanan çalışmada; hemodiyaliz hemşirelerinin yüksek 

düzeyde bir tükenmişlik içinde olmadığı ve kendilerini başarılı olarak algıladıkları ve duyarsızlaşmanın 

düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Çimen ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan çalışmada; doğrudan hasta, yaşlı veya bakıma 

muhtaç insanlara hizmet vermenin güçlüğü dikkate alınarak, sağlık çalışanlarına uygun çalışma koşulları 

ve sosyal imkânlar sunmak yoluyla, iş doyumu düzeylerini artırıcı, tükenmişlik düzeylerini azaltıcı 

yönetsel önlemlerin alınmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Bir özel bakım merkezi çalışanlarının tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin bazı sosyo-

demografik özellikler ve işle ilgili değişkenlere göre incelenmesi, tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki 

ilişkinin yönü ve derecesinin belirlenmesi amacıyla Çimen ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan 

çalışmada; çalışmaya katılan Özel Bakımevi çalışanlarının tükenmişlik ve iş doyumu değerleri çok yüksek 

bulunmamıştır. Çalışanların cinsiyet, yaş ve görevleri ile tükenmişlik; cinsiyet, eğitim durumu ve görevleri 

ile iş doyumu alt boyutları arasında istatistiksel acıdan anlamlı fark bulunmamaktadır. Kadın çalışanların 

tükenmişlik düzeyleri erkeklerden daha yüksek olmasına karşılık, iş doyumu acısından erkekler daha 

olumlu durumdadır. Tükenmişlik alt boyutlarından yalnızca duygusal tükenmişlik, iş doyumunun 

belirlenmesinde etkilidir. Kişisel başarı ve ücret boyutları dışında, tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları ile iş 

doyumu ölçeğinin alt boyutları arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  

Araştırmalar devlet kurumlarında çalışanlarda, özel sektör çalışanlarına göre daha fazla hayal 

kırıklığı olduğunu göstermiştir. Sosyal desteğin eksikliği tükenmişlik sendromunun gelişmesini etkileyen 

etmenlerden biridir (Ersoy ve ark., 2013).   

5. Sendromla Başa Çıkma ve Önleme Stratejileri   

Çalışma yaşamı, ailevi yaşam ve toplumsal yaşam gibi birden çok alanda farklı nedenlere bağlı 

olarak stres kaynaklı olaylarla karşı karşıya kalınması ve strese yatkın kişilik yapısına sahip olunması da, 

tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Tükenmişlik, farklı nedenlerden 

kaynaklanan ve biyolojik-psikolojik çöküşle sonuçlanan bir durumdur. Bireyler ister bu durumla mücadele 

etsinler ister buna teslim olsunlar her iki durumda da fazlasıyla yıpratıcı ve kurtuluşu zor bir alana 

hapsolmaktadırlar. Bu nedenler bireysel ve çevresel nedenler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır 

(Dolgun, 2010:294). 

Tükenmişlik, genellikle bireyin örgüt desteği ya da profesyonel yardım olmadan tek başına başa 

çıkamayacağı kadar ciddi bir sorun olarak kabul edilse de, bireylerin fiziksel ve ruhsal açılardan 

kendilerini güçlendirmek ve rahatlatmak için yapabilecekleri çeşitli egzersizler mevcuttur. Ancak, bireysel 

mücadele yöntemleri her zaman bireyle sınırlı değildir. Bazen çalışma arkadaşlarının da katılım ve 

yardımları gerekebileceği unutulmamalıdır (Dolgun, 2010:303). Tükenmişlikle ilgili olarak kişiye ait 

geliştirilebilecek özellikler bakımından atılganlık düzeyinin yüksek olması, kişisel değerlerin güçlü 

olması, duygusal zekanın gelişmiş olması, empati becerisi, problem çözme becerisi, öfkeyi kontrol 

edebilme önemli görünmektedir (Günüşen, Üstün, 2010:42).  Kişinin bireysel düzeyde tükenmişliği 

önlemek için alması gereken birtakım önlemeler mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz (Kaçmaz, 

2005:31, 32; Çalgan ve ark., 2009:68, 69): 
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 İşe başlamadan önce kişi yaptığı işin zorluklarını ve risklerini öğrenmelidir.  

 Tükenmenin ne olduğunun ve belirtilerinin bilinmesi kişinin kendindeki durumu erkenden 

tanımasını ve çözüm aramaya yönelmesini sağlayacaktır.  

 Birey olarak sorumluluklar sınırı bilinmeli ve gereksiz ve üstesinden gelinemeyecek yüklerin 

altına girilmesi önlenmelidir.  

 Kişi yaşamının iş dışındaki alanlarını geliştirmesi için teşvik edilmelidir.  

 Kişi tatil ve dinlenme olanaklarını mutlaka kullanmalıdır. 

 İş çıkışı rahatlatıcı aktivitelerde bulunmak son derece yararlıdır.  

 Nefes alma, gevşeme teknikleri, meditasyon yapılabilir.  

 Aynı yerde çalışan kişilerin zaman zaman iş dışı konularda konuşmaları ve birlikte hoşça vakit 

geçirmeleri, aralarında daha sıcak ve yakın bir ilişki kurulmasını sağlayarak birbirlerine olan 

desteklerini artırır.  

 Birlikte çalışanların uyumlu bir ekip çalışması içinde olmaları, aralarında adil bir görev 

paylaşımının olması, hem hizmetin kalitesini artırır hem de ilişki sorunlarını önler.  

 Aynı zamanda, kişi kendi kendini yönetmeyi bilirse, stres etkenlerini tanımlayıp, ısrarcılık ve 

müzakerecilik yetilerini geliştirirse, işindeki başarı ölçütlerini belirleyip, yardım ve destek ağının 

kurulmasını sağlarsa tükenmişlik düzeyi azalacaktır. 

 

Tükenmişliği etkileyen sosyal faktörlere bakıldığında en önemli belirleyicilerin aile yapısı ve 

sosyal destek olduğu görülmektedir. Doyumlu bir aile yaşamına sahip olmak, iş arkadaşları ve dostları ile 

sorunları paylaşarak çözüme yönelik iletişimde bulunmak tükenmişliği azaltmada etkili olmaktadır (Arı, 

Bal, 2008:137; Kaçmaz, 2005:32).  

Bunun yanı sıra örgütsel düzeydeki mücadele yöntemleri ise; çalışanların kararlara katılımlarını 

sağlamak ve özgürce karar verme olanaklarını artırmak, gösterdikleri başarılarını takdirle karşılamak, iş-

görev ve ödül dağıtımını adil bir şekilde yapmak, kişisel gelişim faaliyetlerini artırmak, mola sürelerini 

uzatmak, iş yoğunluğunun olduğu zamanlarda üst yönetimin desteğinin olması (Levinson, 1996:161) gibi 

önlemlerdir.  

Tükenmişlik sendromu, örgütün katkısı olmadan sadece çalışanın bireysel çabalarıyla ya da 

bireyin katılım noktasında isteği olmadan sadece örgütsel etkinliklerle tek yönlü olarak halledilebilecek bir 

sorun değildir. Bu sorunun çözümü ancak örgütsel amaçlar ile çalışanların amaçlarının ortak hedefler 

doğrultusunda bütünleştirilmesiyle mümkün gibi görülmektedir. Bireysel ve toplumsal açılardan hem gelir 

hem de statü elde etme peşindeki çalışanlar, yapmakta oldukları işlerden sadece para kazanmak değil aynı 

zamanda doyuma ulaşmak isteğindedirler (Dolgun, 2010:308). Çalışanların çalıştıkları kurum ve 

meslekleri ile ilgili beklentileri tükenmişliği artırıcı veya azaltıcı bir role sahiptir. Örneğin, genç ve 

deneyimsiz çalışanlarda yaşlı ve deneyimlilere göre tükenmişlik düzeyinin yüksek olması beklentilerdeki 

farklılıklarla açıklanmaktadır (Çimen, 2000:13). 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Sağlık çalışanlarının tükenmişlik yönünden en riskli gruplardan biri olduğu bilinmektedir. Bu 

bakış açısıyla, çalışanın tükenmişliği sunulan hizmeti ve hizmetin kalitesini olumsuz olarak 

etkilemektedir. Cinsiyet, yaş, işte çalışma süresi, kişilik, değerler, sosyal destek gibi bireysel ve sosyal 

özellikler, iş yükü, iş üzerindeki kontrol düzeyi, ödüller, örgüte karşı hissedilen aidiyet duygusu, adalet 

gibi iş ve örgütle ilgili özellikler tükenmişlikte azaltıcı veya artırıcı bir etkiye sahiptir. 
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Sağlık çalışanları sürekli olarak hastaların ihtiyaçlarına karşılık vermekte, onların yaşamlarının en 

hassas yanlarıyla sürekli karşı karşıya kalmakta, yaşamları tehlike altında olan insanlarla çalışmakta, aile 

ve hastaların büyük beklentileri ile karşılaşmaktadır. Bu durumda onları yoğun stresle ve stresin 

doğurduğu sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır (Kaya ve ark., 2007:357, 358). Yapılan çalışmalar, 

tükenmişliğin sağlık çalışanlarını etkileyen mesleki bir sağlık sorunu olduğunu ve tükenmişlik sonucu 

kişilerin hizmet kalitesinin, performanslarının ve kişisel sağlıklarının etkilendiğini ortaya koymuştur 

(Çalgan ve ark., 2009:70). Bu konuda özellikle bu sendromu önleme ve başa çıkmada etkili yöntemleri 

belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.   

Tükenmişliğin en önemli özelliklerinden bazıları; enerji kaybı, motivasyonda azalma, diğerlerine 

karşı olumsuz tutum gösterme ve aktif olarak geri çekilme şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Maslach, 

1976:205-216). Ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin sonlanması olarak nitelendirilen tükenmişlik sendromu, 

gün geçtikçe daha fazla çalışma yaşamının merkezinde yer alan ciddi bir rahatsızlık olarak kendini 

göstermektedir (Dolgun, 2010:308).       

Tükenmişlik; her ne kadar bireysel bir sorun olarak görülse de sonuçları itibariyle toplumsal bir 

nitelik taşır. Bireysel sonuçlar arasında; psikolojik sorunlar ve psikosomatik rahatsızlıklar, depresyon, 

devamlı kaygı hali, öz saygıda azalma, alınganlığın temel kişilik özelliklerinden biri haline dönüşmesi, 

alkol ve ilaç kullanımında artış, uyku bozuklukları, ani öfke patlamaları, saldırganlık eğiliminde artış, 

nefes alma güçlükleri ve alerjik rahatsızlıkların yoğunlaşması öne çıkmaktadır. Çevresel sonuçlar içinde 

ise; işi savsaklama ve aksatma eğilimleri, işe izinsiz olarak geç gelme ya da gelmeme, rapor kullanmak 

suretiyle izin süresini uzatma, örgütsel aidiyet duygusunda azalma, performansta düşüş, iş doyumsuzluğu, 

işe karşı giderek büyüyen bir hoşnutsuzluk, başka iş alanlarına transfer olma veya yeni bir meslek eğitimi 

alma isteği, aşırı risk alma eğilimi, verilen hizmetlerin kalitesinde bozulma, iş kazalarında artış yaşanması, 

çalışma yaşamı ve gündelik yaşamdaki insani ilişkilerde artan orantılı anlaşmazlıklar, evlilikte ve aile 

yaşamında oluşan sorunlar yer almaktadır (Dolgun, 2010:299).  

Yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlara bakıldığında; sağlık çalışanları arasında farklı boyut ve 

düzeylerde tükenmişlik sendromu vardır. Yaş arttıkça duyarsızlaşma azalmaktadır; çocuk sahibi 

olmayanlar daha fazla duygusal tükenmişlik; devlet hastanesinde çalışanlar her boyutta daha fazla 

tükenmişlik; çalışacağı birimleri kendisi seçenler, her boyutta daha az tükenmişlik yaşamaktadır. Daha çok 

doyum elde edilen boyutlar genelde; hizmet, güvenlik, yetenek kullanma, yetki, ekip uyumu, başarı, 

moral; daha az doyum sağlanan alanlar ise genellikle; çalışma şartları, ücret, yükselme olanağı, takdir 

edilme ve bağımlılıktır. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arttıkça iş doyumu ve yaşam kalitesi 

azalmakta; kişisel başarı arttıkça iş doyumu ve yaşam kalitesi artmaktadır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda uygulanabilir öneriler ise şu şekilde sıralanabilir; sağlık 

çalışanlarındaki tükenmişliği azaltmak ve iş doyumu ile yaşam kalitesini artırmak için çalışma hayatına 

yeni başlayacak sağlık personelinin ünite seçimlerinde tercihlerine yer verilmeli, hastalara daha iyi hizmet 

sunumuna doğrudan katkısı olacağından çalışanların çalışma koşulları ve refahının geliştirilmesine dikkat 

edilmelidir. Sağlık çalışanlarının başarıları elde olan imkânlar doğrultusunda maddi ya da manevi olarak 

ödüllendirilmeli, cesaretlendirilmeli, terfilerin de eğitim, deneyim ve başarı üçlüsü birlikte 

değerlendirilmeli, tüm bu değerlendirmeler şeffaf olmalı ve hakkaniyet için de yapılmalıdır. Sağlık 

çalışanlarının kurum ve toplum bakımından öneminin vurgulanması ve toplumsal statülerinin 

geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır (Akbolat, Işık, 2008:229; Kavlu, Pınar, 2009:1554). 
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ÖZET 

Araştırma, sağlık çalışanlarında stres kaynaklarını ve stresle başa çıkma yöntemlerini belirlemek, 

sosyodemografik özelliklerin strese etkilerini ve iş stresinin sağlık hizmetlerine yansımalarını 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.  Araştırmada, veriler anket yöntemi ile toplanmış ve ankette beşli 

Likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, Kırklareli Devlet Hastanesinde, 2012 yılı  son 3 ayında yapılmıştır. 

Tesadüfi örnekleme yöntemiyle, 400 sağlık çalışanından oluşan araştırma evreninden örneklem seçilmiş 

ve eksiksiz yanıtlanan 251 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS for Windows 15.0 

paket  programı kullanılmıştır. Araştırma tanımlayıcı ve çıkarımsal niteliktedir. Sağlık çalışanlarının stres 

yönetimi (2.72±0.55) orta, kurumun stres yönetimi (2.47±0.66) düşük, personelin kurumdan beklentileri  

(4.39±0.65) çok yüksek ve personelin bireysel stres yönetimi  (3.46±0.88) yüksek bulunmuştur. 

Araştırmanın benzer araştırmalara yön vereceği ve sağlık çalışanları iş stresinin yönetilmesi açısından, 

hastane yöneticilerinin yönetsel kararlarına destek olacağı tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stres, iş stresi, sağlık çalışanı, stres yönetimi, hemşire, doktor. 

 

JOB STRESS FOR HEALTHCARE PERSONNEL 

ABSTRACT 

This research aims to specify stress resources among healthcare personnel and determine dealing 

ways with this problem, also to evaluate the effects of working stress to health care and the effects of 

socio-demographic attributes to stress. In this research, data assembled via surveys and surveys held by 5 

point Likert Scale. Research held in, Kirklareli Public Hospital, in last 3 months of 2012. With random 

sampling method, samples chosen from the population of 400 healthcare personnel, and surveys which 

answered completely are evaluated. In analysis of data “SPSS for Windows 15.0 packaged software” is 

used. Research is such as to definitive and illative. Stress management of Healthcare Personnel appointed 

as  (2.72±0.55) medium, stress management of establishment (2.47±0.66) low, expectations of personnel 

from establishment (4.39±0.65) very high and individual stress management of personnel (3.46±0.88) 

high. It is estimated that this research can direct similar researches and can help managertal decisions of 

hostipal executives. 

Keywords: Stress, working stress, healthcare personnel, stress management, nurse, doctor.  

*Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Yönetimi Uzmanı, mustafa_gulmez39@hotmail.com 

**Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Yrd. Doç.Dr., 

aygul4@hotmail.com 

1. Giriş 

Stres, her insanın yaşayabileceği, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, iş başarısını ve yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Özellikle olumsuz iş koşulları önemli bir stres kaynağıdır. Stres 

kavramı, Latince’de “estrica”, eski Fransızca da “estrece” sözcüklerinden gelmekte olup, 17. yüzyıl da 

felaket, bela, müsibet, dert, keder, elem anlamlarında kullanılmıştır. 18. Ve 19. yüzyıllar da ise güç, baskı, 

zor gibi anlamlarda objelere, kişiye, organa veya ruhsal yapıya yönelik olarak tanımlanmıştır(Pehlivan, 
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1995:5). Daha sonraları da stresin pek çok tanımı yapılmış, ancak tek ve yeterli bir tanımı yoktur. Bu 

tanımlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 

Walter Cannon’a göre stres kavramı istenmeyen çevresel etkilerden sonra bozulan fizyolojik iç 

dengeyi yeniden kazanmak için gerekli olan fizyolojik uyaranlardır. Cannon’dan etkilenen Hans Helye ise 

başlangıçta stresi bireyi etkileyen çevresel uyarıcı olarak görmüş, ancak yaptığı çalışmalardan sonra stres 

kavramını organizmanın içindeki çevreye karşı alınan durum olarak tanımlamaya başlamıştır. Selye, 

bireyde bir dizi tepki yaratan çevresel uyarıcıya stresör, bireyin bu tür uyarıcılara karşı gösterdiği tepkiye 

de stres demiştir(Erdoğan, 1996:269-270). Stres; gerilim, endişe, kuşku, tedirginlik, huzursuzluk, korku, 

heyecan gibi duyguların bir arada ifade edilmesidir. Stres, bireyler üzerine etki yapan ve onların 

davranışlarını, iş verimini, başka insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır (Güçlü, 2001:93). Stres; 

bireyin içinde bulunduğu ortam ve iş koşullarının onu etkilemesi sonucunda vücudunda özel biyo-

kimyasal salgıların oluşarak söz konusu koşullara uyum için düşünsel ve bedensel olarak harekete geçmesi 

durumudur(Eren, 2010:276). Stres; bireyin içinde bulunduğu ortam ve iş koşullarının onu etkilemesi 

sonucunda vücudunda özel biyo-kimyasal salgıların oluşarak söz konusu koşullara uyum için düşünsel ve 

bedensel olarak harekete geçmesi durumudur(Sürgevil, 2006: 8). Kısaca stres, “kişinin kendisinden veya 

çevresinden kaynaklanan fiziksel veya psikolojik etkilerden dolayı, davranışsal ve fiziksel değişime 

uğraması, organizmanın etkilenmesine neden olan psikolojik ve fiziksel etkisi görülen güç” olarak 

tanımlanabilir(Tengilimoğlu, Işık ve Akbolat, 2009:498). 

Stres üç aşamalı bir süreç olarak ortaya çıkar. Bunlar; alarm tepkisi, direnç ve tükenme 

aşamalarıdır (Cüceloğlu,1992: 270-272).  Bu aşamaların sonucu oluşan stresle birlikte bazı fiziksel, ruhsal 

ve davranışsal belirtiler görülür. Örn.; kilo fazlalığı veya azlığı, titreme, öfke, aşırı hareketlilik veya tersi, 

yüzün solması vb.  (Aytaç, 2003:6). 

İş ortamında ise çeşitli rol ve görevleri yerine getiren birey, iş ortamından kaynaklanan iş stresi 

(örgütsel stres veya mesleki stres) ile karşı karşıyadır. İş stresi, örgütle ya da işle ilgili olarak herhangi bir 

beklentiye karşı bireysel enerjinin harekete geçmesidir(Pehlivan, 1995:11; Quick ve Quick, 1984:10’dan 

alıntı). Yine iş stresi, bireyin yeteneklerindeki yetersizliklere, fiziksel ya da psikolojik nedenlere bağlı 

olarak ortaya çıkan ve bireyde gerilim yaratan durum olarak tanımlanabilir(Tel, Karadağ, Tel ve Aydın, 

2003:13; Clegg, 2001’den alıntı). İş stresi oldukça evrensel ve şiddetli bir stres türüdür. Palletier’e göre iş 

stresi iş arkadaşları arasındaki çatışma, yönetici ile çatışma, iş doyumsuzluğu, işteki sorumlulukların fazla 

olması, iş beklentilerinin belirsizliği veya zaman baskısından kaynaklanabilir(Pehlivan, 1995:11; Allen, 

1983:33’den alıntı). Stres kaynakları, strese neden olan unsurlardır. Bir çalışanın işe karşı tutum ve 

davranışlarını etkileyen kişisel (görev gerekleri, rol dinamikleri, kişilerarası ilişkiler ve mesleki ilerleme), 

işle ilgili (gereksinmeler, kapasite ve kişilik) ve iş dışı (aile, ekonomik durum ve kişisel ilişkiler) etkenler 

potansiyel stres kaynaklarıdır(Pehlivan, 1995:18; Schermerhorn, 1989:649’dan alıntı). Ayrıca örgütün 

kendisi ile ilgili stres kaynakları da vardır. Bunlar makro düzeydeki boyutlar olarak örgütsel siyasalar 

(haksız keyfi performans değerlendirme, yetersiz ücret, katı kurallar, iş rotasyonu ve vardiya, belirsiz 

işlemler, sık sık iş veya yer değiştirme, gerçekçi olmayan iş tanımları), yapılar (merkeziyetçilik, karara 

katılımın az olması, ilerleme için yeterince fırsat yokluğu, aşırı biçimsellik, yüksek düzeyde uzmanlaşma, 

bölümlerarası koordinasyon eksikliği, personel çatışmaları), fiziksel koşullar (kalabalık ve kişiselliğin az 

olması, aşırı gürültü, sıcak ve soğuk, zehirli kimyasal maddeler, radyasyon, hava kirliliği, yetersiz 

ışıklandırma) ve süreçler (zayıf iletişim, performansa ilişkin zayıf, yetersiz dönüt, belirsiz, çatışmalı 

amaçların bulunması, performans ölçümünde belirsizlik, hatalı uygulamalar, adaletsiz kontrol sistemi, 

yetersiz bilgi) olarak gösterilmiştir(Pehlivan, 1995:19-20; Luthans, 1989:197-199’dan alıntı). Çalışanlar iş 

stresleri nedeniyle sağlıklarını kaybedebilmektedirler. Örgüt açısından da verim ve performans düşüklüğü 

yanında işe geç gelme, işgören devir hızının yükselmesi, saldırganlık, örgüt aleyhine çalışma, dikkatsizlik, 

kaza yapma eğiliminin artması, hastalık nedeni ile kaybedilen işgünü artışı gibi olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır (Okutan ve Tengilimoğlu, 2002:16) 

Yukarıda açıklandığı üzere iş stresi çeşitli yönlerden hem bireyi hem de örgütü etkilemektedir. Bireysel ve 

örgütsel stratejiler, iş stresinin azaltılması ve kronikleşmemesi yönünde katkılar sağlaması açısından 
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oldukça önemlidir(Aytaç, 2003:25). Bu nedenle çalışanların stres boyutlarının belirlenmesi ve stresle 

başetme önlemlerinin alınması gerekmektedir.  

Araştırma, sağlık çalışanlarında stres kaynaklarını ve stresle başaçıkma yöntemlerini belirlemek, 

sosyodemografik özelliklerin strese etkilerini ve iş stresinin sağlık hizmetlerine yansımalarını 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.   

 

2. Gereç ve Yöntem  

Araştırmada, veriler anket yöntemi ile toplanmış ve ankette beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. 

Anket uygulanmadan önce İl Sağlık Müdürlüğünden gerekli izin alınmıştır. Anket üç bölümden oluşmakta 

olup, birinci bölümde sosyo-demografik özelliklerin yer aldığı 13 soru, ikinci bölümde mesleki 

değerlendirmeye ilişkin 8 soru ve üçüncü bölümde iş stresini değerlendirmeye yönelik 34 ifade yer 

almaktadır. Ölçekte; çalışanların stres yönetimine ilişkin 19, kurumun stres yönetimine ait 6,  çalışanın 

kurumdan beklentilerine ilişkin 6 ve çalışanın bireysel stres yönetimine ait 3 ifade bulunmaktadır. Anket, 

sağlık çalışanlarında iş stresi adlı tezde kullanılan anketten yararlanılarak hazırlanmıştır(Koç, 2009:103-

107). Araştırma, Kırklareli Devlet Hastanesinde, 2012 yılı  son 3 ayında yapılmıştır. Tesadüfi örnekleme 

yöntemiyle, 400 sağlık çalışanından oluşan araştırma evreninden örneklem seçilmiş ve eksiksiz yanıtlanan 

251 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS for Windows 15.0 paket  programı 

kullanılmıştır. Dağılımların normal dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlenmiştir. Bu nedenle 

verilerin analizinde Manny Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi ve farklılıkların tespitinde Bonferroni 

yararlanılmıştır. Testlerde yanılma olasılığı α=0.05 seçilmiştir. Araştırma tanımlayıcı ve çıkarımsal 

niteliktedir. 

3. Bulgular 

Sağlık Çalışanlarının Demografik Özellikleri 

Çalışanların %61.4’nün kadrolu devlet memuru, %35.9’nun 29-36 yaş aralığında, %76.5’nin evli, 

%57’nin kadın, %68.5’nin çocuk sahibi,  %36.7’nin bir çocuklu olduğu, %55.4’nün lise ve ön lisans 

mezunu, %31.52’nin hemşire-ebe, %44.2’nin 1-8 yıl mesleki deneyimli, %53’nün 1-8 yıl hastane kıdemli, 

%50.3’nün tıbbi birimlerde çalıştığı, %55.4’nün 1-8 yıl aynı birimde hizmet ettiği ve  %46.6’nın sürekli 

gündüz mesai yaptığı belirlendi. Sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Sağlık Çalışanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri Dağılımı 

 Özellikler  Gruplar n % 

Statü Dağılımı Kadrolu devlet memuru 154 61,4 

 Sözleşmeli(4B) Personel 10 4,0 

 Hizmet ihalesi ile istihdam edilen personel 80 31,9 

 Diğer 7 2,8 

Yaş Dağılımı 21-28 59 23,5 

 29-36 90 35,9 

 37-44 66 26,3 

 45 ve üstü 36 14,3 

Medeni Durum Dağılımı Evli 192 76,5 

 Bekar 59 23,5 

Cinsiyet Dağılımı Erkek 108 43,0 

 Kadın 143 57,0 

Çocuğu Olma Durumu Çocuğu var 172 68,5 

 Çocuğu yok 79 31,5 

Çocuk Sayısı Dağılımı Çocuğum yok 79 31,5 

 1 çocuk 92 36,7 

 2 ve daha fazla çocuk 80 31,9 

Eğitim Durumu Dağılımı İlköğretim ya da ortaokul 14 5,6 

 Lise ve dengi 78 31,1 

 Önlisans 61 24,3 

 Lisans 65 25,9 

 Yüksek lisans ve doktora 33 13,1 

Ünvan Dağılımı İdari görevli 10 4,0 

 Uzman doktor 21 8,4 

 Pratisyen doktor 10 4,0 

 Hemşire-ebe-sağlık memuru 79 31,5 
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 İdari memuru 31 12,4 

 Bilgi işlem elemanı 31 12,4 

 Özel güvenlik 18 7,2 

 Yardımcı hizmetler 5 2,0 

 Diğer 46 18,3 

Mesleki Deneyim Dağılımı 1 yıldan az 14 5,6 

 1-8 yıl 111 44,2 

 9-16 yıl 57 22,7 

 17-24 yıl 45 17,9 

 25 yıl ve üstü 24 9,6 

Hastane Kıdemi Dağılımı 1 yıldan az 32 12,7 

 1-8 yıl 133 53,0 

 9-16 yıl 61 24,3 

 17-24 yıl 19 7,6 

 25 yıl ve üstü 6 2,4 

Çalışma Şekli Dağılımı Sürekli gündüz mesai 117 46,6 

 Vardiya usulü 37 14,7 

 Sürekli gece vardiyası yada gece nöbeti 11 4,4 

 Gündüz mesai ara sıra nöbet 68 27,1 

 Gündüz mesai sık sık nöbet 12 4,8 

 Diğer 6 2,4 

Çalıştığı Birim Dağılımı Ameliyathane 17 6,8 

 Klinik 14 5,6 

 Poliklinik 48 19,1 

 Laborratuvar, röntgen 18 7,2 

 İdare 59 23,5 

 Acil 29 11,6 

 Diğer 66 26,3 
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Birimde Çalışılan Süre Dağılımı 1 yıldan az 54 21,5 

 1-8 yıl 139 55,4 

 9-16 yıl 36 14,3 

 17-24 yıl 16 6,4 

 25 yıl ve üstü 6 2,4 

Total  251 100,0 

 

Sağlık Çalışanları Mesleki Boyut Değerlendirmeleri 

Çalışanların mesleki açıdan %44.2’nin tamamen, %20.7’nin kısmen enfeksiyon riski taşıdığı, 

%35.1’nin enfeksiyon riski taşımadığı, %10.4’nün işe bağlı kronik bir rahatsızlığı oluştuğu, %89.6’nın işe 

bağlı kronik bir rahatsızlığı oluşmadığı, %24.7’nin işe bağlı psikolojik sorun yaşadığı, %75.3’ün işe bağlı 

psikolojik sorun yaşamadığı, %0.8’nin iş kazası sonucu hastalık kaptığı, %99.2’nin iş kazası sonucu 

hastalık kapmadığı,  %73.7’si mesleki kariyer yapmak istediği, %26.3’nün mesleki kariyer yapmak 

istemediği, %20.3’nün tatmin edici bir ücret aldığı, %79.7’si tatmin edici bir ücret almadığı, %87.6’nın 

ücret adaletsizliği olduğuna inandığı, %12.4’nün ücret adaletsizliği olmadığına inandığı, %78.9’u düşük 

ücrete bağlı çalışma şevkinin kırıldığı,%21.1’nin düşük ücrete bağlı çalışma şevkinin kırılmadığı 

belirlendi. 

Sağlık Çalışanları Stres Boyutları Ortalama Dağılımı ve Güvenilirliği 

Çalışanların stres yönetimi (2.72 ± 0.55) orta, kurumun stres yönetimi (2.47 ± 0.66) düşük, 

personelin kurumdan beklentileri  (4.39 ± 0.65) çok yüksek ve personelin bireysel stres yönetimi  (3.46 ± 

0.88) yüksek bulundu. 

Stres ölçeği boyutları güvenilirliği; sağlık çalışanlarının stres yönetimi 0.778 güvenilir, kurumun 

stres yönetimi 0.698 güvenilir, çalışanların kurumdan beklentileri  0.844 yüksek güvenilir, çalışanların 

bireysel stres yönetimi  0.521 düşük güvenilir ve genel stres ölçeği güvenilirliği 0.743 güvenilir bulundu. 

Sağlık Çalışanları Stres Boyutları İle Sosyo-Demografik Özelliklerin İlişkisi 

Çalışanların statülerine göre; “çalışanların stres yönetimi” ve  “çalışanların kurumdan beklentileri” 

boyutlarının puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 

Kadrolu devlet memuru” olarak çalışanların puanları “diğer” grup çalışanların puanlarından istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,0125). Yine çalışanların  “çalışanların kurumdan beklentileri” alt 

boyut puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05).  “Kadrolu 

devlet memuru” olarak çalışanların puanları “hizmet ihalesi ile istihdam edilen” çalışanların puanlarından 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,0125). “Kurumun stres yönetimi”,  “çalışanların bireysel 

stres yönetimi” ve diğer değişkenler açısından açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05).“ 

Çalışanların yaş grupları ile stres alt boyutları puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05). 

Medeni durumlarına göre, evli çalışanların  “bireysel stres yönetimi” alt boyut puanları bekarların 

puanlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). Diğer değişkenler açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 
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Cinsiyetlerine göre, erkek çalışanların “kurumun stres yönetimi” ile “bireysel stres yönetimi” alt boyut 

puanları kadınların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,05). Diğer değişkenler 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Çocuk sahibi olmalarına göre,  çocuk sahibi olan çalışanların “çalışanların stres yönetimi” ile 

“kurumun stres yönetimi” alt boyut puanları, çocuk sahibi olmayanların puanlarından istatistiksel olarak 

anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı (p>0,05). 

Çocuk sayılarına göre, çalışanların “kurumun stres yönetimi” alt boyut puanları açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Çocuğu olmayan çalışanların puanları, iki ve 

üzeri çocuk sahibi olan çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,0167). 

Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Eğitim durumlarına göre, çalışanların  “çalışanların kurumdan beklentileri” alt boyut puanları 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). “Lise ve dengi okul” mezunu 

çalışanların puanları “lisans” ve “yüksek lisans ve doktora” mezunu çalışanların puanlarından istatistiksel 

olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,0063). Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Ünvanlarına göre ise, “çalışanların stres yönetimi” alt boyut puanları açısından gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). “Diğer” grubu çalışanların puanları “uzman doktor” ve 

“özel güvenlik” olarak çalışanların puanlarından, “uzman doktor” olarak çalışanların puanları “hemşire-

ebe-sağlık memuru” olarak çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu 

(p<0,0015). Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p>0,05). 

Mesleki deneyimlerine göre, “çalışanların stres yönetimi” alt boyut puanları açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Mesleki deneyimi “1 yıldan az” çalışanların 

puanları “9-16 yıl”, “17-24 yıl” çalışanların puanlarından, “1-8 yıl” çalışanların puanları  “17-24 yıl” 

çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,0063). Diğer değişkenler 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Hastanedeki kıdemlerine göre, “çalışanların stres yönetimi” alt boyut puanları açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Hastanede “9-16 yıl” çalışanların puanları “1 

yıldan az” ve “1-8 yıl” çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,0063). 

Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Çalışma şekillerine göre, “çalışanların stres yönetimi” alt boyut puanları açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). “sürekli gündüz mesai”, “vardiya usulü” ve 

“gündüz mesai arasıra nöbet” şeklinde çalışanların puanları “diğer” çalışma şeklindeki çalışanların 

puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,0083).Diğer değişkenler açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Çalışma yerlerine göre, “çalışanların kurumdan beklentileri” alt boyut puanları açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). “Ameliyathane” çalışanlarının puanları “acil” 

çalışanlarının puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,0083). Diğer değişkenler 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Birimde çalışma sürelerine göre sağlık çalışanlarının  “kurumun stres yönetimi” alt boyut puanları 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Hastanede “25 yıl ve üstü” 

çalışanların puanları  “1 yıldan az” ve “1-8 yıl” çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı 

yüksek bulundu (p<0,0063). Diğer değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05). 

Çalışanların stres boyutları ile sosyo-demografik özelliklerin ilişkisi Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Sağlık Çalışanları Stres Boyutları İle Sosyo-Demografik  Özelliklerin İlişkisi 

Sosyo-Demografik 

 Özellikler 

Çalışanların  

Stres Yönetimi 

Kurumun  

Stres Yönetimi 

Çalışanların 

Kurumdan 

Beklentileri 

Çalışanların 

Bireysel Stres 

Yönetimi 

Statü 

Kadrolu Devlet Memuru 

Sözleşmeli 

Taşeron 

Diğer 

p 

 

2,80±0,53 

2,63±0,58 

2,61±0,56 

2,21±0,46 

0,014* 

 

2,49±0,63 

2,33±0,65 

2,48±0,73 

2,21±0,66 

0,901 

 

4,52±0,54 

4,20±0,86 

4,20±0,75 

4,10±0,59 

0,003* 

 

 

3,5±0,89 

3,7±0,78 

3,33±0,89 

3,67±0,96 

0,304 

Yaş 

21-28 

29-36 

37-44 

45 ve üstü  

P 

 

2,6±0,52 

2,68±0,56 

2,84±0,59 

2,79±0,48 

0,087 

 

2,42±0,62 

2,45±0,73 

2,44±0,59 

2,69±0,66 

0,253 

 

4,45±0,62 

4,38±0,7 

4,49±0,49 

4,17±0,76 

0,144 

 

3,58±0,87 

3,47±0,86 

3,47±0,87 

3,21±0,96 

0,472 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

P 

 

2,76±0,55 

2,59±0,54 

0,052 

 

2,5±0,67 

2,39±0,64 

0,462 

 

4,39±0,64 

4,4±0,67 

0,722 

3,53±0,86 

3,21±0,91 

0,018* 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

P 

 

2,67±0,62 

2,75±0,49 

0,240 

 

2,34±0,62 

2,57±0,68 

0,009* 

 

4,36±0,74 

4,42±0,56 

0,886 

 

3,29±0,94 

3,59±0,82 

0,010* 

Çocuk Sahibi Olma 

Çocuğu var 

Çocuğu yok 

P 

 

2,77±0,55 

2,60±0,54 

0,019* 

 

2,55±0,66 

2,30±0,63 

0,018* 

 

4,39±0,66 

4,42±0,62 

0,717 

 

3,45±0,86 

3,48±0,93 

0,821 

Çocuk Sayısına Göre 

Çocuğum yok  

1 çocuk  

2 ve daha fazla çocuk  

 

2,61±0,54 

2,80±0,53 

2,73±0,57 

 

2,31±0,63 

2,44±0,65 

2,66±0,67 

 

4,44±0,61 

4,45±0,56 

4,29±0,76 

 

3,48±0,95 

3,52±0,8 

3,36±0,91 
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P 0,052 0,012* 0,346 0,678 

Eğitim 

İlköğretim  

Lise-dengi 

Önlisans 

Lisans 

Yüksek Lisans-Doktora-

Uz. 

P 

 

2,85±0,36 

2,63±0,57 

2,8±0,55 

2,78±0,59 

2,58±0,46 

0,069 

 

2,71±0,74 

2,47±0,66 

2,36±0,6 

2,39±0,64 

2,73±0,74 

0,161 

 

4,10±0,79 

4,25±0,70 

4,39±0,60 

4,53±0,63 

4,61±0,45 

0,004* 

 

3,12±1,08 

3,41±0,85 

3,52±0,77 

3,43±0,86 

3,66±1,09 

0,290 

Ünvan 

İdari görevli 

Uzman doktor 

Pratisyen doktor 

Hemşire-ebe-sağlık memur 

İdari memuru 

Bilgi işlem elemanı 

Özel güvenlik 

Yardımcı hizmetler 

Diğer 

P 

 

2,95±0,74 

2,40±0,36 

2,57±0,44 

2,91±0,49 

2,68±0,57 

2,62±0,6 

2,22±0,52 

2,65±0,47 

2,81±0,47 

0,001* 

 

2,67±0,68 

2,6±0,6 

2,55±0,68 

2,41±0,54 

2,54±0,82 

2,5±0,52 

2,18±0,89 

2,77±0,52 

2,47±0,75 

0,495 

 

4,65±0,45 

4,48±0,55 

4,5±0,89 

4,57±0,48 

4,31±0,57 

4,12±0,86 

4,3±0,78 

4,43±0,37 

4,25±0,68 

0,051 

 

3,8±0,83 

3,75±1,13 

2,93±1,02 

3,52±0,78 

3,33±0,95 

3,44±0,61 

3,13±1,13 

3,14±0,51 

3,52±0,91 

0,115 

Mesleki Deneyim 

1yıldan az 

1-8 yıl 

9-16 yıl 

17 -24 yıl 

25 yıl ve  üstü 

P 

 

2,39±0,48 

2,58±0,54 

2,79±0,5 

2,96±0,54 

2,88±0,53 

0,001* 

 

2,23±0,55 

2,44±0,69 

2,56±0,69 

2,43±0,63 

2,63±0,51 

0,238 

 

4,07±0,86 

4,4±0,6 

4,37±0,69 

4,58±0,58 

4,27±0,66 

0,087 

 

3,29±1,01 

3,43±0,88 

3,43±0,89 

3,64±0,9 

3,42±0,82 

0,452 

Kurum Kıdemi 

1yıldan az 

1-8 yıl 

9-16 yıl 

17 -24 yıl 

25 yıl ve  üstü 

P 

 

2,51±0,48 

2,65±0,58 

2,9±0,47 

2,81±0,45 

3,12±0,51 

0,001* 

 

2,51±0,6 

2,4±0,67 

2,55±0,64 

2,53±0,77 

2,86±0,44 

0,224 

 

4,3±0,73 

4,44±0,58 

4,37±0,71 

4,49±0,6 

3,83±0,94 

0,340 

 

3,5±0,88 

3,44±0,88 

3,42±0,93 

3,6±0,85 

3,56±0,83 

0,800 
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Çalışma Şekli 

Sürekli gündüz mesai 

Vardiya usulü 

Sürekli gece vardiyası yada 

gece nöbeti 

Gündüz mesai ara sıra 

nöbet 

Gündüz mesai sık sık nöbet 

Diğer 

P 

 

2,70±0,6 

2,57±0,49 

 

2,83±0,52 

2,72±0,47 

2,87±0,49 

3,43±0,42 

0,019* 

 

2,43±0,68 

2,39±0,7 

 

2,29±0,39 

2,65±0,63 

2,35±0,58 

2,34±0,84 

0,108 

 

4,37±0,67 

4,49±0,64 

 

4,29±0,85 

4,3±0,59 

4,82±0,33 

4,67±0,38 

0,051 

 

3,55±0,85 

3,08±0,97 

 

3,09±0,79 

3,56±0,88 

3,47±0,78 

3,39±0,88 

0,060 

Çalışılan Birim 

Ameliyathane 

Klinik 

Poliklinik 

Labr.röntgen 

İdare 

Acil 

Diğer 

P 

 

2,6±0,31 

2,9±0,32 

2,58±0,48 

2,9±0,61 

2,77±0,58 

2,89±0,61 

2,64±0,58 

0,067 

 

2,49±0,73 

2,55±0,58 

2,49±0,65 

2,48±0,57 

2,52±0,77 

2,57±0,59 

2,35±0,63 

0,651 

 

4,22±0,52 

4,58±0,55 

4,33±0,58 

4,43±0,58 

4,34±0,69 

4,77±0,32 

4,33±0,76 

0,009* 

 

3,84±0,54 

3,21±0,98 

3,65±1 

3,46±0,49 

3,47±0,86 

3,15±0,84 

3,39±0,93 

0,112 

Birimde Çalışma Süresi 

1 yıldan az 

1-8 yıl 

9-16 yıl 

17-24 yıl 

25 yıl ve üstü 

P 

 

2,61±0,59 

2,73±0,56 

2,82±0,46 

2,68±0,54 

2,84±0,47 

0,284 

 

2,46±0,54 

2,40±0,7 

2,67±0,58 

2,46±0,77 

3,14±0,55 

0,007* 

 

4,38±0,62 

4,42±0,64 

4,43±0,57 

4,32±0,74 

3,89±1 

0,635 

 

3,56±0,9 

3,34±0,89 

3,7±0,76 

3,5±1,04 

3,83±0,59 

0,064 

 

Sağlık Çalışanlarında Stres Boyutları İle Mesleki Değerlendirme İlişkisi 

Çalışanların mesleki enfeksiyon riski olup olmaması ile  “personelin kurumdan beklentileri” alt 

boyut puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Hastanede 

enfeksiyon riskinin olduğunu düşünen çalışanların puanları  “kısmen olduğunu” düşünen çalışanların 

puanlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,0167). Diğer değişkenler açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

İşe bağlı kronik bir rahatsızlığının oluştuğunu belirten  çalışanların “çalışanların stres yönetimi” 

alt boyut puanları, işe bağlı kronik bir rahatsızlığının oluşmadığını belirten çalışanların puanlarından 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). İşe bağlı kronik bir rahatsızlığın oluşup 

oluşmamasına göre, diğer alt başlık puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
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bulunmadı (p>0,05). İşe bağlı psikolojik sorun yaşadığını belirten çalışanların “çalışanların stres 

yönetimi” alt boyut puanları, İşe bağlı psikolojik sorun yaşamadığını belirten çalışanların puanlarından 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek, “İşe bağlı psikolojik sorun yaşadığını belirten çalışanların “kurumun 

stres yönetimi” alt boyut puanları, İşe bağlı psikolojik sorun yaşamadığını belirten çalışanların 

puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,05). İşe bağlı psikolojik sorun yaşayıp 

yaşamama durumuna göre, diğer alt başlık puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı (p>0,05). 

Mesleki kariyer yapmak isteyen çalışanların “çalışanların stres yönetimi” alt başlık puanları,  

mesleki kariyer yapmak istemeyen çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük, mesleki 

kariyer yapmak isteyen çalışanların “çalışanların kurumdan beklentileri” alt boyut puanları,  mesleki 

kariyer yapmak istemeyen çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). 

Mesleki kariyer yapmak isteyip istememe durumuna göre, diğer alt başlık puanları açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Tatmin edici bir ücret aldığını belirten çalışanların “çalışanların bireysel stres yönetimi” alt başlık 

puanları,  tatmin edici bir ücret almadığını belirten çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı 

yüksek bulundu (p<0,05). Tatmin edici bir ücret alıp almama durumuna göre, diğer alt başlık puanları 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Düşük ücrete bağlı çalışma 

şevkinin kırıldığını belirten çalışanların “çalışanların kurumdan beklentileri” alt boyut puanları, düşük 

ücrete bağlı çalışma şevkinin kırılmadığını belirten çalışanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı 

yüksek, “düşük ücrete bağlı çalışma şevkinin kırıldığını belirten çalışanların “çalışanların bireysel stres 

yönetimi” alt boyut puanları, düşük ücrete bağlı çalışma şevkinin kırılmadığını belirten çalışanların 

puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,05). Düşük ücrete bağlı çalışma şevkinin 

kırılıp kırılmamasına göre, diğer alt başlık puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı (p>0,05). 

Çalışanların iş kazası sonucu hastalık kapma ve kapmama, ücret adaletsizliği olduğuna inanma ve 

inanmama gruplarına göre stres yönetimi alt boyutları puanlarının dağılımı incelendiğinde; gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Çalışanların stres boyutları ile mesleki değerlendirme ilişkisi Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Sağlık Çalışanları Stres Boyutları İle Mesleki Değerlendirme İlişkisi 

Mesleki Risk ve  

Ücret Durumu 

Çalışanların 

Stres 

Yönetimi 

Kurumun  

Stres 

Yönetimi 

Çalışanların  

Kurumdan 

Beklentileri 

Çalışanların 

Bireysel 

Stres 

Yönetimi 

Enfeksiyon Riski 

Var 

Kısmen Var 

Yok 

P 

 

2,73±0,55 

2,78±0,48 

2,67±0,59 

0,531 

 

2,45±0,62 

2,38±0,6 

2,56±0,74 

0,507 

 

4,49±0,64 

4,21±0,56 

4,38±0,68 

0,005* 

 

3,47±0,87 

3,3±0,82 

3,53±0,94 

0,232 

İşe Bağlı Kronik Rahatsızlık 

Oluştu 

Oluşmadı 

P 

 

3,08±0,49 

2,68±0,54 

0,001* 

 

2,53±0,55 

2,47±0,67 

0,396 

 

4,33±0,68 

4,4±0,64 

0,614 

 

3,46±0,88 

3,46±0,89 

0,749 
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İşe Bağlı Psikolojik Sorun  

Yaşadı 

Yaşamadı 

P 

 

3,07±0,53 

2,6±0,51 

0,001* 

 

2,31±0,64 

2,53±0,66 

0,035* 

 

 

4,5±0,64 

4,36±0,65 

0,071 

 

3,35±0,82 

3,49±0,9 

0,292 

İş Kazası Sonucu Hastalık  

Oluştu 

Oluşmadı 

P 

 

2,5±0,25 

2,72±0,55 

0,525 

 

2,59±0,12 

2,47±0,66 

0,589 

 

 

4,17±0,23 

4,4±0,65 

0,417 

 

4,34±0,47 

3,45±0,88 

0,124 

Mesleki Kariyer Yapmak  

İstiyor 

İstemiyor 

P 

 

2,67±0,55 

2,84±0,53 

0,043* 

 

2,49±0,69 

2,43±0,59 

0,494 

 

4,45±0,6 

4,24±0,73 

0,033* 

 

3,49±0,89 

3,36±0,85 

0,431 

Tatmin Edici Bir Ücret  

Aldığını Düşünüyor 

Aldığını Düşünmüyor 

P 

 

2,66±0,50 

2,73±0,56 

0,244 

 

2,45±0,59 

2,48±0,68 

0,860 

 

4,36±0,56 

4,4±0,67 

0,334 

 

3,73±0,80 

3,39±0,89 

0,013* 

Ücret Adaletsizliği  

Olduğunu düşünüyor 

Olmadığnı düşünüyor 

P 

 

2,74±0,56 

2,58±0,45 

0,113 

 

2,47±0,66 

2,52±0,68 

0,565 

 

4,41±0,65 

4,31±0,58 

0,256 

 

3,44±0,9 

3,57±0,78 

0,528 

Düşük Ücrete Bağlı Çalışma 

Şevki Kırılması 

Şevki kırıldı 

Şevki kırılmadı 

P 

 

 

2,73±0,56 

2,68±0,52 

0,472 

 

 

 

2,44±0,67 

2,58±0,62 

0,139 

 

 

4,45±0,6 

4,18±0,76 

0,008* 

 

 

3,40±0,86 

3,68±0,94 

0,029* 
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4. Tartışma ve Sonuç  

Günümüz iş ortamında stres kaçınılmaz olmakta, hem bireysel hem de örgütsel açıdan önemi her 

geçen gün artmaktadır. Araştırmamızda, sağlık çalışanlarının stres yönetimi orta, kurumun stres yönetimi 

düşük, personelin kurumdan beklentileri çok yüksek ve personelin bireysel stres yönetimi yüksek düzeyde 

bulundu. 

Yapılan bir araştırmada, sağlık çalışanlarının örgütsel stres düzeylerinin birbirine benzer ve orta 

düzeyde olduğu, en çok genel çevreden kaynaklanan nedenlerden dolayı stres yaşandığı, bunu sırasıyla 

fiziksel koşullardan, örgütsel yapı ve politikalardan ve işin kendisinden kaynaklanan nedenlerin izlediği 

bulunmuştur. Rol ilişkisi ve beşeri ilişkilerden kaynaklanan nedenler diğer stres faktörlerine göre en düşük 

seviyededir(Tetik, 2012:305-308). Kamu ve özel sağlık kuruluşları yöneticilerinde yapılan araştırmada ise, 

yaş grupları ile fiziksel ve çevresel stres kaynakları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Diğer yaş 

gruplarına göre 46 ve üstü yaş grubunu daha fazla etkileği görülmüştür. Evlilerin bekarlara göre daha 

stresli olduğu, 2 veya daha fazla çocuğu olanların daha fazla stres yaşadığı, orta ve üst kademe yönetimin 

örgüt yapısı ve örgüt ikiliminden, iş gereklerinden ve fiziksel-çevresel nedenlerden kaynaklanan stresten 

etkilendiği, örgüt yapısı ve örgüt ikiliminden kaynaklanan stresin özel sağlık yöneticilerinde, kamu sağlık 

yöneticilerinden daha fazla görüldüğü,  fiziksel ve çevresel stres kaynakları ile iş gereklerinden 

kaynaklanan stres ile çalışma yılları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.  Yöneticilerde eğitim 

durumu ile stres arasında anlamlı bir fark belirlenememiştir (Serinkan, Avcık, Kaymakçı ve Çokadar, 

2012:321-324). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanlarının çalışma ortamında 

yaşadıkları stres ve başetme durumlarını belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada, sağlık 

çalışanlarının; iş gerginliği yaşama yönünden meslekler arasında anlamlı bir fark olmadığı, tüm 

mesleklerdeki sağlık çalışanlarının orta duzeyde iş gerginliği yaşadıkları, yaş, cinsiyet, medeni durum, 

meslek, çalışma süresi, sigara, alkol kullanımı gibi sosyodemografik ve mesleki özellikler gibi 

değişkenlerle işe bağlı gerginlik arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, sağlık çalışanlarının iş stresi nedeni 

olarak iş yükünün fazla olmasını, ekip üyeleri, hasta ve yakınları ile iletişim sorunlarını, personel ve 

malzeme yetersizliğini, ayrıca hekimlerin nöbet sonrası izin kullanmamayı gösterdikleri, iş stresini 

azaltmak icin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekip çalışması, yeterli eleman ve malzeme sağlanmasını 

önerdikleri, sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun yaptıkları işten dolayı ödüllendirilmediği, iş 

ortamında cezalandırıcı tutumların fazla olduğu, sigara kullanan ve günde altı saatten az uyuyan 

hemşirelerin işe bağlı gerginlik puanlarının yüksek olduğu, sağlık çalışanlarının tümünün stresle 

başetmede soruna yönelik başetme yollarını duyguya yönelik başetme yollarından daha fazla kullandığı 

saptanmıştır (Tel, Karadağ, Tel ve Aydın, 2003:15-22). Bir başka araştırmada, meslektaşlardan destek 

alanların dış yardıma yönelme puanlarının, meslektaşlardan destek almayanlardan yüksek bulunduğu, 

erkeklerin kadınlardan daha fazla dış yardım aramaya yöneldiği, aktif planlamaya teknik ve büro 

personelinin yönetici ve işçilerden daha fazla başvurduğu, işçilerin teknik personelden, bekarların 

evlilerden daha fazla kaçma-soyutlanma tutumu geliştirdiği, işinden memnun olanların, yönetimle ilgili 

sorun yaşamayanların daha fazla dine yönelme tutumu geliştirdiği, insan ilişkilerinde sorun yaşayanlar, 

sorun yaşamayanlardan daha yüksek kabul-bilişsel yeniden yapılanma tutumu gösterdiği bulunmuştur 

(Aslan 

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/%C5%9Eebnem%20ASLAN/ASLAN,%20%C5%

9EEBNEM.pdf). Yoğun bakım hemşireleri üzerinde yapılan bir araştırmada ise, yönetici hekimlerin sık 

değişmesi, yöneticilerle iş sorunlarını paylaşamama, uygun olmayan vardiyalarda çalışma, yönetici 

hemşire ve hekimlerle ilişkilerde sorun yaşama, kararlara yeterince katılamamanın heşirelerin stres 

puanlarını olumsuz etkilediği, hasta bakımı ve tedavisi, rehabilitasyonu ve güvenliği konusunda kararlara 

katılımın stres puanlarını olumlu etkilediği bulunmuştur. Yine diğer gruplara göre 1-10 yıl arası deneyimli 

olanların ve diğer yaş gruplarına göre 23-24 yaş grubunun daha fazla stres yaşadığı belirlenmiştir. 

Hemşirelerin %75’nin yüksek düzeyde stres yaşadığı, büyük çoğunluğunun kendisini bitkin ve yorgun 

hissettiği tespit edilmiştir(Ergün, Özer ve Baltaş, 2001:17-18). Yönetici hemşirelerde yapılan bir başka 

araştırmada, en önemli stres göstergesinin aşırı işyükü olduğu ve açıklanan varyansta ortalama %13 arttış 

sağladığı, ikinci ve üçüncü stres göstergelerinin ise örgütsel sınırlamalar ve rol çatışması  olduğu ve 

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/%C5%9Eebnem%20ASLAN/ASLAN,%20%C5%9EEBNEM.pdf
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/%C5%9Eebnem%20ASLAN/ASLAN,%20%C5%9EEBNEM.pdf
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sırasıyla açıklanan varyansta ortalama %7 ve %6 artış sağladığı bulunmuştur (Kath, Stichler, Ehrhart ve 

Siever, 2013:7). Aktaş’ın araştırmasında ise, kamu kuruluşlarındaki üst düzey yöneticilerin çoğunun A tipi 

kişilik özelliği gösterip, yüksek iş stresi düzeyinde olduğu anlaşılmıştır. Yine kişilik özelliği ile stres 

düzeyi arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaş ile stres arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır (Aktaş, s.36-37). İran’da yapılan bir araştırmada, duygusal zekada varyansın %17’ni 

onarıcı faktör, %21’ni dikkat ve açıklayıcı faktör açıklamıştır. İş stresinde görev belirsizliği, işyeri 

koşulları, süpervisorler ve yöneticilerle ilişkiler sırasıyla varyansın %45, %61 ve %63’le açıklanmıştır. İş 

tatmininde, varyansın %6’sı meslektaş faktörleri ve %70’i ilerleme faktörleri ile açıklanmıştır. Duygusal 

zekanın iş stresi, iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur. Yine iş stresi önemli 

olarak örgütsel bağlılıkla ilişkili olduğu, iş stresinin iş tatmini üzerinde önemli bir negatif etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca iş stresinin örgütsel bağlılık üzerinde iş tatmini vasıtasıyla dolaylı bir negatif 

etkiye sahip olduğu bulunmuştur(Aghdasi, Kiamanesh ve Ebrahim, 2011:1970-1973). Bir başka 

araştırmada ise, çalışanların iş stresi düzeylerinin oldukça yüksek olduğu, sağlık alanı çalısanlarının 

öğretmenlere göre, kadınların erkeklere göre iş stres düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Arastırmaya katılan 

öğretmenler ve sağlık çalışanları arasında cinsiyet, branş, kıdem yılı ve medeni durumlarına göre yapılan 

karsılastırmalarda gruplar arasında herhangi bir fark bulunamamıstır (Çınar, 2010:114-116). Sosyal hizmet 

ve sağlık yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırmada,  yöneticilerde iş stres düzeyinin oldukça yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerde cinsiyetin, medeni durumun, eğitim durumunun, yaşın, toplam hizmet 

yılı ve yönetici olarak geçirilen toplam hizmet yılının iş stresini etkilemediği görülmüştür. Oysa 

yöneticilerin iş stresi puanları arasındaki farklılıklar yaratan değişkenlerden bazıları; alınan ücretin yeterli 

görülmemesi, yardımcı personel azlığı, görev ve yetkilerdeki dengesizlikler, rolle ilgili sorumluluklar ve 

bunların yoğunluğu, amirlerle ilişkilerde yaşanan sorunlar, yapılan işin başkalarınca önemsenmemesi, 

mesleki yönden kendini geliştirme imkanının olmaması, meslektaşlardan kişisel destek alamama, 

çalışanlar arasında anlaşmazlıklar yaşama, sosyal yaşama zaman ayıramamadır(Işıkhan, 1999:51-53). 

Psikiyatri uzman hekimleri üzerinde yapılan araştırmada, hekimlerin iş stres düzeylerinde yaş, cinsiyet, 

medeni durum, çocuk sayısı, farklı çalışma süresine göre anlamlı fark bulunamamıştır. Oysa hekimlerin iş 

stres düzeylerinde; stres ölçeği örgütsel yapı ve çevresel boyutlarında saldırı ve tacize maruz kalma 

arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (Ferhanoğlu, 2009: 80-104). Bir başka araştırmada, en fazla 

stres kaynağının personel değerlendirmede adaletsizlikler yapılması bulunmuştur(Yılmaz ve Ekici, 

2006:49). Hemşireler üzerinde yapılan araştırmada ise, hemşirelerde stres boyutları; yönetim tarzı ve iş 

yükü, hastalık süreci ve ölüm, hasta güvenliği, işin tamamlanamaması, hekimlerle ilişkiler, mesleki 

gelişim ve kurum politikası olarak bulunmuştur (Polat, 2008:51-57). Yönetici davranışı ve işyükünün 

dengesiz dağılımı ile ilgili olarak algıladıkları stres düzeyi, hemşirelerin yaş özelliğine göre az da olsa 

değişiklik göstermekte, 30 yaş ve üstü grupta yer alan hemşirelerin algıladıkları stres düzeyi, diğer 

gruplara göre daha azdır. (Polat, 2008: 57). Mesleki kıdem yükseldikçe yönetim tarzı ve dengesiz işyükü 

faktöründen algılanan stres düzeyi azalmaktadır(Polat, 2008: 64). Stres faktörleri açısından algıladıkları 

stres düzeyleri, hemşirelerin demografik özelliklerine göre değişmektedir. Yaş gruplarına göre, 

hemşirelerin işin tamamlanamaması, mesleki gelişim ve kurum politikası faktörleri açısından algıladıkları 

stres düzey ortalamalarının istatistiksel açıdan farklı olduğu söylenebilir. Hemşirelerin hekimlerle ilişkiler 

ve kurum politikası ile ilgili algıladıkları stres düzeyi, hemşirelerin mesleki kıdem düzeylerine göre 

istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaşmaktadır. Hemşirelerin, dengesiz iş yükü, hastalık ve ölüm 

sürece, hekimlerle ilişkiler ve kurum politikası ile ilgili algıladıkları stres düzeyi, hemşirelerin eğitim 

düzeylerine göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaşmaktadır. Hemşirelerin kurum kıdemi ile 

yönetsel sorumluluk durumlarına göre, çeşitli stres faktörleri bakımından algıladıkları stres düzeyleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamaktadır(Polat, 2008: 105-106). Nijerya 

hemşirelerinde strese bağlı duygusal tükenmişlik ortanın üstünde, duyarsızlaşma orta ve kişisel başarı  

yüksek bulunmuştur. Cinsiyet açısından önemli farklılık belirlenmemiştir. Ancak kadınlarda strese bağlı 

duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı erkeklerden daha yüksek bulunmuştur (Gandi, 

Beben ve Gyarazama, 2011:326). Yukarıda belirtilen araştırmalarda görüldüğü üzere iş stresinin bireysel 

ve örgütsel pek çok nedeni  olduğu gibi, bireysel ve örgütsel değişik etkileri de olmaktadır. Araştırma 
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bulgularında farklılıklar olmasına rağmen, genel olarak iş stresinin araştırma gruplarının demografik 

özelliklerine göre değişebildiği görülmektedir.  

Araştırmamızda, kadrolu devlet memuru olarak çalışanların  hizmet ihalesi ile istihdam edilen 

çalışanlara göre “kurumdan beklentileri” daha  yüksek, evli çalışanların “bireysel stres yönetimi” 

bekarlardan daha yüksek, erkek çalışanların “kurumun stres yönetimi” ve “bireysel stres yönetimi” 

kadınlardan daha düşük, çocuk sahibi olanların “kurumun stres yönetimi” ile “çalışanların stres yönetimi” 

çocuk sahibi olmayanlardan daha yüksek, çocuğu olmayan çalışanlara göre “2 ve üzeri” çocuğu olan 

çalışanların “kurumun stres yönetimi” daha yüksek, lise ve dengi okul mezunu çalışanların “kurumdan 

beklentileri”, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu çalışanlardan daha düşük, uzman doktorların 

hemşire-ebe-sağlık memurlarından “çalışanların stres yönetimi” daha yüksek, mesleki deneyimi “1 yıldan 

az” çalışanların “9-16 yıl”, “17-24 yıl” çalışanlardan, “1-8 yıl” çalışanların “17-24 yıl” çalışanlardan 

“çalışanların stres yönetimi” daha düşük, hastanede “9-16 yıl” çalışanların  “1 yıldan az” ve “1-8 yıl” 

çalışanlardan “çalışanların stres yönetimi” daha yüksek, sürekli gündüz mesai, vardiya usulü ve gündüz 

mesai arasıra nöbet şeklinde çalışanların diğer çalışma şeklindeki çalışanlardan “çalışanların stres 

yönetimi” daha düşük, ameliyathane çalışanlarının “kurumdan beklentileri” acil çalışanlarından daha 

düşük, hastanede 25 yıl ve üstü çalışanların 1 yıldan az ve 1-8 yıl çalışanlardan “kurumun stres yönetimi” 

daha yüksek bulundu.  

Ayrıca hastanede enfeksiyon riskinin olduğunu düşünen çalışanların “kısmen olduğunu” düşünen 

çalışanlara göre “kurumdan beklentileri” daha yüksek, işe bağlı kronik bir rahatsızlığının oluştuğunu 

belirten  çalışanların, işe bağlı kronik bir rahatsızlığının oluşmadığını belirten çalışanlardan “çalışanların 

stres yönetimi” daha yüksek, işe bağlı psikolojik sorun yaşadığını belirten çalışanların, işe bağlı psikolojik 

sorun yaşamadığını belirten çalışanlardan “çalışanların stres yönetimi” daha yüksek, işe bağlı psikolojik 

sorun yaşadığını belirten çalışanların “kurumun stres yönetimi” ise, işe bağlı psikolojik sorun 

yaşamadığını belirten çalışanlardan daha düşük, mesleki kariyer yapmak isteyen çalışanların “çalışanların 

stres yönetimi”,  mesleki kariyer yapmak istemeyen çalışanlardan daha düşük, mesleki kariyer yapmak 

isteyen çalışanların “kurumdan beklentileri”,  mesleki kariyer yapmak istemeyen çalışanlardan daha 

yüksek, tatmin edici bir ücret aldığını belirten çalışanların “bireysel stres yönetimi”  tatmin edici bir ücret 

almadığını belirten çalışanlardan daha yüksek, düşük ücrete bağlı çalışma şevkinin kırıldığını belirten 

çalışanların “kurumdan beklentileri” düşük ücrete bağlı çalışma şevkinin kırılmadığını belirten 

çalışanlardan daha yüksek, düşük ücrete bağlı çalışma şevkinin kırıldığını belirten çalışanların “bireysel 

stres yönetimi” düşük ücrete bağlı çalışma şevkinin kırılmadığını belirten çalışanlardan daha düşük 

bulundu.  

Stresle başedebilmek için, stres kaynaklarının belirlenerek doğru tanımlanması, çalışanların 

kurumdan beklentilerinin dikkate alınması, hizmet sunumunda ekip anlayışının benimsenmesi, psikolojik 

destek programlarının düzenlenmesi, sağlık çalışanlarına yönelik stresle başaçıkma, stres yönetimi, 

iletişim teknikleri, problem çözme ve kişilerarası ilişkiler konularında hizmet içi eğitim verilmesi uygun 

olacaktır. 

Araştırmanın  benzer  araştırmalara yön vereceği ve sağlık çalışanları iş stresinin yönetilmesi 

açısından, sağlık kurumları yöneticilerinin yönetsel kararlarına destek olacağı tahmin edilmektedir. 
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HEKİMLERİN PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRMESİ 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Trabzon ilinde bir eğitim-araştırma hastanesinde çalışan hekimlerin; 

yaşları, branşları, unvanları, çalışma süreleri ve gelirlerine göre performansa dayalı ek ödeme 

sistemiyle ilgili görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hekimlerin performansa dayalı ek ödeme sistemini 

değerlendirmesi amacıyla uygulayıcıların görüşlerine ve literatüre dayalı olarak bir anket 

geliştirilmiştir. Ankette demografik sorularla birlikte, 25 adet Likert tipi soru sorulmuştur. Anket 

soruları hastanedeki 217 hekim üzerinde uygulanmış, örneklem seçilmemiştir. 76 anket cevaplanmış, 

anketlerin geri dönüş yüzdesi % 35 olarak gerçekleşmiştir. Veriler SPSS paket programında 

istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Hekimlere ait özelliklerle hekimlerin performansa dayalı ek ödeme 

sistemi hakkındaki görüşlerine yönelik ifadelerin karşılaştırılmasında “Pearson Ki Kare Analizi” 

kullanılmıştır. Hekimlerin performansa dayalı ek ödeme sistemi hakkındaki görüşlerinde; yaş, branş, 

unvan ve gelir gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu, çalışma sürelerine göre 

anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hekimler, performansa dayalı ek ödeme sistemi 
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PHYSICIANS' EVALUATION OF PERFORMANCE-BASED PAYMENT SYSTEM 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine whether there are differences in the views of the 

physicians who are working in a training and investigate hospital in the province of Trabzon on the 

performance based payment system by ages, medical specialists, titles, professional times and incomes. 

In this research, the questionnaire method was used for data collection. With this aim, a questionnaire 

based on the views of practitioners and literature was developed to evaluate the performance-based 

payment system. 25 Likert type questions along with demographic questions were asked. The 

questionnaire was applied on 217 physicians in hospital. The sample has not been selected. 76 

participants answered the survey. The questionnaire rate of return was 35%. Data were statistically 

analyzed using SPSS package program. For the comparison of expressions related to views of the 

physicians about the performance-based payment system with features of physicians, "Pearson Chi-

Square Analysis" was used. It was concluded that there was a statistically significiant difference in the 

views of the physicians on performance-based payment system by age, medical speciality, title, income 

group but there was no significiant differences by the professional time. 

Keywords: Physicians, performance-based payment system  

 

GİRİŞ 

Günümüzde sağlık harcamalarındaki artış gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin çözüm 

aradıkları bir konudur. Sağlık harcamaları bireysel ve kurumsal hizmet sunucular tarafından 

gerçekleştirilmekte, hizmet sunucuların sundukları hizmetin finansmanı, ülkelere göre farklılıklar 

göstermekle birlikte kullanıcılar, ağırlıklı olarak da sigortalar ve devlet tarafından sağlanmaktadır. 

Sigortaların ve devletin bilgisi ve yaptırım gücü bireylere göre daha fazla olmakla birlikte sağlık 

hizmetlerindeki bilgi asimetrisi özelliği nedeniyle bireylerin sunulan hizmetin kalitesini, maliyetini ve 

fiyatını değerlendirme olanağı kısıtlıdır. Yinede sunulan hizmetlerin nasıl fiyatlandırılacağı, bireysel ve 

kurumsal hizmet sunuculara ödemenin nasıl yapılacağı soruları, sigortalar ve devlet açısından da kolay 

cevaplanamayan sorulardır. Çünkü bütün ödeme yöntemleri ödeyici kurumlar, hizmet sunucular ve 

hastalar arasında çıkar çatışması yaratmakta, hizmete erişim, maliyet, kalite, sağlık çıktıları, hekim ve 

hasta tatmini üzerinde farklı etkilere sahip olmaktadır. Örneğin, üretilen ve sunulan sağlık 

hizmetlerinin bedelinin sigortalar ve hükümetler tarafından sabit bir fiyatla ödenmesinin; hekimlerin 

motivasyonunu azaltıcı, özel sektörde çalışmayı teşvik edici,  tedavisi maliyetli kompleks hastalıklar 

açısından hizmete erişimi engelleyici, harcama sınırlarının belirlenmemiş olması durumunda  maliyet 

kontrolünü zorlaştırıcı etkileri olacaktır. Benzer sorunlar gerek hizmet sunucuları gerekse ödeyici 

kurumları farklı ödeme yöntemleri bulma arayışına itmiştir. Hem nitelikli sağlık hizmeti sunumunu 

teşvik etmede hem de toplumun sağlık hizmeti talebini niceliksel olarak karşılamada dengeyi sağlama 

potansiyeline sahip performansa dayalı ödeme ya da diğer adıyla değer odaklı ödeme 2000’li yıllardan 

itibaren popülaritesi artan bir ödeme yöntemi olmuştur. Bu çalışmada da performans dayalı ödeme 

sisteminin Türkiye’deki uygulamaları hakkında genel bir bilgilendirmeye yer verilerek, 

değerlendirmesi uygulamadan en fazla etkilenen kesim olan hekimler açısından kurumsal düzeyde 

yapılmıştır. Literatürde de belirtildiği gibi, hekimler tarafından uygun bulunmayan performansa dayalı 

ödeme programları başarılı olmamaktadır.  

 

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Türkiye’de ki Gelişimi  

Performansa dayalı ek ödeme sistemi (PDEÖS), Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulamaya 

geçirilmesiyle birlikte ilk olarak 2003 yılında pilot uygulamayla başlatılan bir çalışmadır. 2004 

yılından itibaren uygulama tüm Sağlık Bakanlığı tesislerine  yayılarak  daha  çok “bireysel ve 
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niceliksel performans ölçütleri” ile birlikte kullanılmıştır. 2005 yılından itibaren uygulamaya 

“kurumsal performans ölçütleri” eklenerek nitelik boyutu geliştirilmiş, 2007 yılında “yönetici 

performans kriterleri ve finansal göstergeler” daha sonra da “klinik göstergeler” eklenerek uluslar arası 

kabul görmüş bir sistemle (DEMİR-AYDIN, 2007:60). sağlık sisteminin kapsamlı değerlendirilmesi 

yapılması amaçlanmıştır. 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde uygulanan 

PDEÖS sisteminin benzeri Üniversite hastanelerinde uygulanmaya başlamıştır (DEMİREL,2011:40).  

Kurumsal performans ölçütleri uygulamaya girdiği 2005 yılında poliklinik hizmetleri, kurum 

kalite kriterleri, memnuniyet anketleri, il idare kurulu değerlendirme parametrelerini kapsarken, 2006, 

2007, 2008 ve son olarak da 2011 yılındaki Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ile birlikte 

geçirdiği değişimle beraber hastanelerin performans ve kalitesinin ölçümü; hizmet kalite standartları, 

memnuniyet ölçümü, indikatör takibi (ÖZTÜRK-KAPAN, 2011:26-28). olmak üzere üç farklı alanda 

farklı periyotlarda değerlendirilen parametrelerden oluşan bir yapıya dönüşmüştür  

 

Performansa Dayalı Ödeme Sistemi ve Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi (PDEÖS)  Nedir?  

Ticari dünyanın klinisyenlerin işine karıştığı son aşamalardan biri olan Performansa Dayalı 

Ödeme Sistemi, “teşviklerin, kanıta dayalı tıp uygulamalarının sunulmasını teşvik edecek ve 

zorlayacak yönde aynı zamanda sağlık bakım sisteminin mümkün olduğunca daha etkili ve iyi 

sonuçların üretilmesine olanak sağlayacak şekilde değişmesi yönünde kullanılması” olarak 

tanımlanmaktadır (ÇELİK, 2011:237). 

Performansa göre ödemenin amacı çıktıyı iyileştirmek olup, ödemenin tedavinin hasta için ne 

yaptığına bakılarak belirlenmesidir.  Yani iyi hekimi ödüllendirme kötü hekimi cezalandırmanın 

ötesinde finansal teşvik yaratarak kaliteyi ödüllendirmek, hatayı ve maliyetleri azaltmak, bakımın 

verimliliğini artırmak, hekimleri muayene dışında hasta bakım hizmetlerini sunma yönünde 

desteklemek, hekimlere ilk defada doğruyu yapma sorumluluğu yüklemek gibi amaçları vardır 

(ÇELİK, 2011:234).  

Performansa dayalı ödeme sisteminin ülkemizdeki uygulama biçimi olan  Performansa dayalı 

ek ödeme sistemi (PDEÖS), Sağlık Bakanlığınca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate 

alınmak suretiyle, çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma süresi, hizmete katkısı, performansı, 

serbest çalışıp çalışmaması, yapılan muayeneler, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler, özellik arz 

eden riskli bölümde çalışma gibi unsurlar dikkate alınarak sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin 

iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla görevli 

personele döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarının belirlendiği bir 

sistemdir. PDEÖS, sadece parasal bir ödeme modeli değildir. Belirlenen başarı ölçütlerine göre 

personeli ödüllendirerek bireysel verimliliği artıran, kurumsal performans kriterleri ile birlikte 

tutumluluk, verimlilik ve etkinlik sağlayan bir uygulamadır (DEMİR, 2007:59.).  

 

 

 

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Uygulaması 

PDEÖS üç farklı model çerçevesinde uygulanmaktadır. Birinci model, birinci basamak sağlık 

kuruluşlarına yönelik uygulama esas ve usullerini kapsarken, ikinci model devlet hastanelerini üçüncü 

model ise eğitim ve araştırma hastanelerini kapsamaktadır. Devlet hastanelerinde yapılan performans 

değerlendirmeleri eğitim araştırma hastanelerine oranla daha sade hesaplamalardan oluşmaktadır. 

Hesaplamanın nasıl yapıldığının rahat anlaşılması açısından devlet hastanelerinde ve eğitim araştırma 

hastanelerindeki hesaplanış biçimleri karşılaştırmalı olarak aktarılacaktır. 
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Devlet Hastanelerinde Performans Puanının Hesaplanması 

Sağlık kurumlarında yapılan ve puan hesaplamalarına temel teşkil eden 5120  tıbbi işlem 

Sağlık Bakanlığınca bağıl değerlerine göre tanımlanmış ve puanlandırılmıştır. Örneğin, sevki yapılan 

muayene  21 puan, psikiyatri muayenesi 30 puan, koroner arter by pass 2500 puan gibi... 

1.aşama: Bireysel Performansların Ölçümü 

Her ay hekimlerin yaptıkları bütün işlemlerin (muayene, ameliyat, girişimsel işlemler) puanları 

toplanarak kendi bireysel performansları ölçülür. 

2. aşama: Kurumun Performans Puan Ortalamasının Hesaplanması 

Hastanedeki tüm hekimlerin çalıştıkları gün sayısı dikkate alınarak performans puanlarının 

aritmetik ortalaması alınarak kurumun performans puan ortalaması hesaplanır. 

Örnek :  

Dr 1 :13000 puan 

Dr 2:12000 puan    KPPO=13000+12000+5000/3=10000 

Dr 3:5000 puan    

3.aşama: Dolaylı Bireysel Performans Puanının Hesaplanması 

Hastane ortalamasından faydalanan hastane yöneticileri, laboratuar  branşı hekimler ve diğer 

sağlık personeli için hesaplanır. Unvanları, görevleri, çalışma süreleri, riskli bölümde çalışma vb. 

unsurlar esas alınarak tespit edilmiş katsayıları kurumun performans puan ortalaması ile çarpılarak 

hesaplanır. 

Dolaylı Bireysel Performans Puanı = Katsayı*Kurumun Performans Puan Ortalaması 

Örnek: Başhekim için katsayı:4,5, Biyokimya uzmanı için katsayı:2,5  

Başhekim için Dolaylı Performans Puanı=4,5*10000=45000  

Biyokimya uzmanı için Dolaylı Performans Puanı=2,5*10000=25000 

4.aşama:Net Performans Puanının Hesaplanması 

Klinisyenler ve hastane ortalamasından faydalananlar için farklı hesaplanır.  

Net Performans Puanı (Klinisyenler) Net Performans Puanı (Ortalamadan 

faydalananlar) Dolaysız Bireysel Performans Puanı Dolaylı Bireysel Performans Puanı 

* * 

 

 
Kadro Unvan katsayısı Kadro Unvan katsayısı 

* * 

Aktif çalışma gün katsayısı Aktif çalışma gün katsayısı 

+ + 

Ek puan Ek puan 

Kadro unvan katsayısı yöneticilik görevi, çalışma süreleri, riskli bölümde çalışma gibi unsurlar 

dikkate alınarak tespit edilmektedir. Aktif çalışma gün katsayısı, ilgili dönemdeki çalışma sürelerini 

göstermektedir. Ek puan ise ihale ve satın alma komisyonu üyelikleri gibi nitelikli görevlerin yapılması 

durumunda alınan puanlardır. 

5.aşama : Ek Ödeme Tutarlarının Hesaplanması 
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Net personel puanları her ay tespit edilen dönem ek ödeme katsayısı (parasal katsayı) ile 

çarpılarak performansa göre alınacak ek ödeme tutarları hesaplanır.  

Ek Ödeme Tutarı= Net Personel Puanı* Dönem ek ödeme katsayısı 

Dönem ek ödeme katsayısı döner sermaye komisyonunca dağıtılmasına karar verilen tutarın 

tüm personelin net puanına bölünmesiyle hesaplanır.  

Dönem ek ödeme katsayısı= Dağıtılacak Toplam Gelir/Toplam Net Performans Puanı 

Ek ödeme tutarını sınırlayan iki kısıt vardır. Birinci kısıt dağıtılacak tutar toplam gelirin en 

fazla % 40’ı kadar olabilir. Bu oranı geçemez. Kalan kısmın % 40’ı hastane ihtiyaçlarına % 20’ si de 

gibi zorunlu yasal kurum kesintilerine ( Maliye, Hazine, SGK,…) kullanılmaktadır. Bu noktada 

kurumsal performansın bireysel performans yani ek ödeme tutarı üzerindeki etkisi ortaya çıkmaktadır. 

Hizmet kalite standartlarının % 65, memnuniyet ölçümünün %20, indikatör takibinin (veri izlemenin) 

% 15 oranında ağırlıklı ortalamasından oluşan kurumsal performans  katsayısı (ÖZTÜRK-KAPAN, 

2011:28) dağıtılacak toplam geliri etkilemektedir. Kurumsal performans katsayısından finansal 

değerlendirme katsayısı çıkartılarak aylık kurumsal performans katsayısı hesaplanır (MEMİŞOĞLU, 

2011:46). Aylık kurumsal performans katsayısı 0 ile 1 arasında bir değerdir. Toplam gelirin tavan sınır 

olan % 40 oranında dağıtılabilmesi için aylık kurumsal performans katsayısının 1 olması gereklidir. 

Aylık kurumsal performans katsayısının 0’a yaklaşması durumunda dağıtılacak toplam gelir ona bağlı 

olarak dönem ek ödeme katsayısı ve sonuçta ek ödeme tutarı azalmaktadır. 

Ek ödeme tutarını sınırlayan ikinci kısıt alınacak ek ödeme tutarının personelin unvanına göre 

belirlenmiş tavan ek ödeme tutarını geçememesidir. Ek ödeme tutarının tavan ek ödeme tutarını aşması 

durumunda aşan kısım kurum bütçesine kalmaktadır (GAZİ, 2011: 16).  

Eğitim-Araştırma Hastanelerinde Performans Puanının Hesaplanması 

Eğitim-Araştırma Hastanelerinde klinik şef, klinik şef yardımcıları, uzman hekimlerin 

performans puanları asistanlardan farklı hesaplanmaktadır. 

1.aşama: Klinik Hizmet Puan Ortalamalarının (HPO) Hesaplanması  

 Klinik A Klinik B 

 İşlem Puanları Aktif Çalışma 

Gün Katsayısı 

İşlem Puanları Aktif Çalışma 

Gün Katsayısı 

Klinik Şef  50000 1 40000 1 

Klinik Şef 

Yardımcısı 

40000 1 35000 1 

Uzman 30000 0,5 40000 1 

Asistan 0 1 0 1 

TOPLAM 120000 3,5 115000 4 

Klinik A HPO = 120000/3,5=34285,  Klinik B HPO = 115000/4=28750  

Hesaplamalarda eğitim gören statüsünde olan asistanlar klinik şef, yardımcısı ya da uzman 

kontrolünde işlem yaptıkları için aktif çalışmaları bölene dahil edilmekte, işlem puanı ise 

alamamaktadırlar.  

2.aşama: Net Performans Puanının Hesaplanması 

Şef, şef yardımcıları, uzmanların NPP Asistanların NPP 

Klinik hizmet puan ortalaması 

* 

Eğitim Hastaneleri Kadro Unvan Katsayısı 

* 

Aktif çalışılan gün katsayısı 

Klinik hizmet puan ortalaması 

* 

Eğitim Hastaneleri Kadro Unvan 

Katsayısı 

* 
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Aktif çalışılan gün katsayısı 

+ + 

Ek puan*Aktif çalışılan gün katsayısı 

= 

NET PERFORMANS PUANI 

(Hekim muayene ve girişimsel işlem puanları) 

- 

(Klinik hizmet puan ort* Aktif çalışılan gün 

katsayısı) 

* 

(0,5) 

+ 

Bilimsel çalışma destek puanı 

+ 

Eğitici destekleme puanı 

+ 

Ek puan*aktif çalışılan gün katsayısı 

= 

NET PERFORMANS PUANI 

Eğitim araştırma hastanelerindeki performans değerlendirmelerinde devlet hastanelerindeki 

performans değerlendirmelerinden farklı olan nokta hekimlerin hem klinik ortalamasından hem de 

bireysel puanlarından etkilenmeleridir. Bu hesaplama yöntemindeki amaç ilgili hekimin en azından 

klinik hizmet puan ortalamasının yarısı kadar puan toplamasını teşvik etmek, yani ekibe uyumlu 

olmasını sağlamaktır. Doğrudan tıbbi hizmetle elde edilen puanın hesaplanmasında da bireyin 

gayretinden çok eğitim kliniğinin ekip başarısı esas alınmıştır. Ayrıca eğitim araştırma hastanelerindeki 

performans değerlendirmelerinde hekimlerce üretilen tıbbi hizmetlere, bilimsel çalışma ve eğitim 

ölçütleri eklenmektedir. Bilimsel çalışma ve eğitici destekleme programları hastane ortalamasının belli 

oranları kullanılarak hesaplanmakta, kendi kliniklerinin performans başarısından ayrı bir kriterle 

değerlendirilmektedir. Buradaki amaç da eğitim görevlilerinin asgari şartları sağlamalarını teşvik 

etmek ve belli düzeye gelmelerini sağlamaktır (GAZİ, 2011:16-17).  

 

 

 

3.Aşama : Kurumsal Performans Katsayısının Hesaplanması 

KPK=Hizmet Kalite Katsayısı*0,65+Memnuniyet Katsayısı*0,20+Veri İzleme Katsayısı*0,15 

formülü ile hesaplanır. 

4. Aşama: Finansal Değerlendirme Katsayısının Hesaplanması 

FDK=(-1)*(Banka Sonrası Toplam borç/Toplam Tahakkuk) formülü ile hesaplanır. 

5. Aşama: Aylık Kurumsal Performans Katsayısının Hesaplanması 

AKPK= Kurumsal Performans Katsayısı-Finansal Değerlendirme Katsayısı formülü ile 

hesaplanır. 

6. Aşama:Ek Ödeme Tutarlarının Hesaplanması 

Puan Başına EÖT=(Aylık KPK*Dağıtılacak ek ödeme  miktarı)/Toplam Hastane Puanı  

formülü ile hesaplanır (MEMİŞOĞLU, 2011:46). 
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Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine Getirilen Eleştiriler  

PDEÖS ilk uygulamaya geçtiği tarihten itibaren üzerinden 10 yıl geçmiş ve sürekli değişim 

geçirmiş olmasına rağmen uygulamadan etkilenen başta hekimler olmak üzere tüm sağlık 

çalışanlarınca bir çok yönden eleştirilmiştir.  

Sisteme getirilen başlıca eleştiriler; branşlar ve işlemler bazında adil puanlama olmadığına 

inanılması, hastalara gereksiz tetkik yazılması, klinik şeflerin girmedikleri ameliyatları yapmadıkları 

işlemleri konumlarını kullanarak kendilerine kaydettirmeleri, yapılmamış bilimsel toplantı ders gibi 

eğitim faaliyetlerinin yapılmış gibi gösterilmesi, tedavi endikasyonlarının geniş tutulması, ameliyat 

tercihlerinde hastanın ihtiyacı ve cerrahın deneyimi yerine ilgili performans puanının öne çıkması, 

komplike olgulardan kaçınılması, kurs ve kongreler gibi eğitim etkinliklerine katılımın puan kaybı 

korkusu nedeniyle azalması, mezun olan asistanların eğitim yeterliliklerinin performansa yansımaması, 

performans ile ücret arasındaki ilişkinin karmaşıklığı ve nasıl uygulandığı konusunda yeterli 

bilgilendirmenin yapılmaması (KORKMAZ vd., 2010:18), performans sisteminde maaşın çok üzerinde 

ek ödemeye ulaşılması nedeniyle uygulamanın maaş+hizmet başı ödeme modelinden çıkarılmış olması, 

verimliliğin sadece girdilerin çıktılara oranıyla hesaplanan, yatak sayısı/yatak işgal oranı, doktor 

sayısı/ameliyat sayısı gibi niceliksel göstergelerle ele alınmış niteliksel boyutu (doğru, zamanında, 

kaliteli hizmet) ihmal edilmiş olması, mevcut olan klinik göstergelerin yetersizliği, sistemin uzman 

hekimi diğer sağlık çalışanlarına göre daha fazla ödüllendirmesi, gereksiz tetkik, tedavi ve ameliyata 

neden olduğu (ELBEK, 2011:63-64) muayenehanesi olan hekimlerin sıfır kişisel performans alması, 

elde edilen aylık gelirin emeklilik ödemelerine yansıma oranın düşük olması (KARAMAN, 2011:61), 

doktorluk mesleğinden duyulan zevkin azalması, hastaya faydalı olmayı ikinci plana itmiş olması, 

ayaktan hasta bakımında kalitenin düşmüş olması, izin hastalık gibi durumlarda  bile doktorların 

çalışmak için kendilerini zorunlu hissetmeleri (TOKAÇ-BİLGİN, 2011:33) mesleki hizmet ve 

fonksiyonel yükler değerlendirilmeden tavan rakamların belirlenmiş olması (CİHAN, 2011:50) 

şeklinde sıralanabilir . 

 

Araştırma 

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, Trabzon ilinde bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hekimlerin; 

performansa dayalı ek ödeme sistemiyle ilgili görüşlerini belirlemektir. 

 

Gereç ve Yöntem 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hekimlerin performansa 

dayalı ek ödeme sistemini değerlendirmesi amacıyla uygulayıcıların görüşlerine ve literatüre dayalı 

olarak bir anket geliştirilmiştir. Ankette demografik sorularla birlikte, 25 adet Likert tipi soru 

sorulmuştur. Araştırmanın evrenini Trabzon ilinde bir eğitim-araştırma hastanesinde çalışan toplam 

N=217 hekim oluşturmuş, örneklem seçilmemiştir. Eksiklikleri analize engel oluşturmayan 76 anket 

değerlendirmeye alınmıştır. Anketlerin geri dönüş yüzdesi % 35 olarak gerçekleşmiştir. Hekimlere ait 

özelliklerle hekimlerin performansa dayalı ek ödeme sistemi hakkındaki görüşlerine yönelik ifadelerin 

karşılaştırılmasında “Pearson Ki Kare Analizi” kullanılmıştır. 

Bulgular ve Sonuç 

Araştırma verilerinden elde edilen demografik bulgular Tablo : 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Hekimlerin Sosyo Demografik Özelliklerinin Dağılımı 
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 Gruplar N % 

Yaş 21-30 9 11,8 

31-40 40 52,6 

41-50 21 27,6 

51>= 6 7,9 

Branş Dahili 46 60,5 

Cerrahi 26 34,2 

Temel Tıp 4 5,3 

Unvan Uzman Dr. 60 78,9 

Asistan Dr. 16 21,1 

Çalışma Süreleri 0-5 13 17,1 

6-10 10 13,2 

11-15 27 35,5 

16>= 26 34,2 

Gelir Grubu (TL) 1501-2500 28 36,8 

2501-3500 27 35,5 

3501-4500 17 22,4 

4501-5500 3 3,9 

5501-6500 1 1,3 

Toplam  76 100,0 

Tablo : 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan hekimlerin %52,6’sı 31-40 yaş aralığında, % 

60,5’ı dahili branşta çalışan hekim, %78,9’u uzman doktor , % 35,5’inin çalışma süresi 11-15 yıl 

aralığında, %36,8’inin performansa dayalı ek ödeme tutarı da 1501-2500 TL aralığındadır. 

Tablo 2: Hekimlerin Yaşa Göre Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Hakkındaki Görüşlerinin 

Dağılımı 

Yaşlar 

Kesinlikle  

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

 

X
2
 

 

P 

N % N % N % N % N % 

 PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte malpraktis riski azalmıştır. 21,878 0,039* 

21-30 0 0 0 0 3 33,3 2 22,2 4 44,4 

31-40 3 7,5 2 5,0 6 15,0 13 32,5 16 40,0 

41-50 0 0 0 0 2 9,5 13 32,5 6 40,0 

51>= 0 0 2 33,3 0 0 3 50 1 16,7 

Toplam 3 3,9 4 5,3 11 14,5 31 40,8 27 35,5 

 PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte hastanenin fiziki standartlarında(hasta 

odaları,tıbbi cihaz vb. olanakları ) kalite artmıştır. 

23,610 0,023* 

21-30 2 22,2 3 33,3 1 11,1 3 33,3 0 0 

31-40 0 0 6 15,0 15 37,5 7 17,5 12 30,0 

41-50 3 14,3 8 38,1 5 23,8 3 14,3 2 9,5 

51>= 1 16,7 1 16,7 0 0 3 50,0 1 16,7 

Toplam 3 3,9 4 5,3 11 14,5 31 40,8 27 35,5 

*P<0,05, Ki Kare Testi 

Tablo : 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan hekimlerin yaşları ile “PDEÖS’nin 

uygulanması ile birlikte malpraktis riski azalmıştır.” ve “PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte 

hastanenin fiziki standartlarında kalite artmıştır.” görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
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vardır (p<0,05). Malpraktis riski azalmıştır görüşüne 51 yaş üstü gruptaki hekimler % 33 oranında 

katılırken, diğer yaş gruplarındaki hekimlerin büyük oranda katılmadıkları görülmektedir. “Hastanenin 

fiziki standartlarında kalite artmıştır.” görüşüne ise 31-40 yaş grubundaki hekimlerin diğer yaş 

grubundaki hekimlere göre daha yüksek oranda katılmadıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 3: Hekimlerin Branşlarına Göre Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Hakkındaki 

Görüşlerinin Dağılımı 

Branşlar 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

 

X
2
 

 

P 

N % N % N % N % N % 

 PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte hekimlerin gelirlerinde yeterli bir artış 

sağlanmıştır.18 

16,543 0,035* 

Dahili 3 6,5 9 19,6 8 17,4 14 30,4 12 26,1 

Cerrahi 0 0 1 3,8 5 19,2 4 15,4 16 61,5 

Temel 

Tıp Bil. 0 0 2 50,0 1 25,0 1 25,0 0 0 

Toplam 3 3,9 12 15,8 14 18,4 19 25,0 28 36,8 

*P<0,05, Ki Kare Testi 

Tablo : 3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan hekimlerin branşları ile “PDEÖS’nin 

uygulanması ile birlikte hekimlerin gelirlerinde yeterli bir artış sağlanmıştır.” görüşü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0,05). “Hekimlerin gelirlerinde yeterli bir artış 

sağlanmıştır.” görüşüne cerrahi branştaki hekimlerin, % 61,5 oranında “Kesinlikle Katılmıyorum” 

cevabını vererek, dahili ve temel tıp bilimleri branşlarındaki hekimlere göre katılmama derecelerinin 

çok daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4: Hekimlerin Unvanlarına Göre Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Hakkındaki 

Görüşlerinin Dağılımı 

Unvan 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

 

X
2
 

 

P 

N % N % N % N % N % 

 PDEÖS’nin uygulaması ile birlikte, hasta muayenesi ve teşhisi için 

yeterince zaman ayrıl (a) mamaktadır.14 

21,921 0,005* 

Uzman Dr 24 40,0 19 31,6 5 8,3 12 20 0 0 

Asistan Dr 12 75,0 2 12,5 0 0 0 0 2 12,5 

Toplam 36 47,4 21 27,6 5 6,6 12 15,8 2 76 

*P<0,05, Ki Kare Testi 

Tablo : 4’de görüldüğü üzere “PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte hekimlerin gelirlerinde 

yeterli bir artış sağlanmıştır.” görüşü ile hekimlerin unvanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki vardır (p<0,05). “Hasta muayenesi ve teşhisi için yeterince zaman ayrıl(a)mamaktadır.” 

görüşünü, asistan hekimlerin, % 75 oranında “Kesinlikle Katılıyorum” cevabını vererek, uzman 

hekimlere göre daha yüksek oranda destekledikleri görülmektedir. 
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ablo 5: Hekimlerin Ek Ödeme Gelirlerine Göre Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Hakkındaki 

Görüşlerinin Dağılımı 

Gelir 

Grupları 

(TL) 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

 

X
2
 

 

P 

N % N % N % N % N % 

PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte gereksiz tetkik istemleri artmıştır. 33,575 0,006* 

1500-

2500 
8 28,6 13 46,4 3 10,7 3 10,7 1 3,6 

2501-

3500 
9 33,3 5 18,5 6 22,2 6 22,2 1 3,7 

3501 

4500 
7 41,2 6 35,3 2 11,8 2 11,8 0 0 

4501-

5500 
1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 0 0 

5501>= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 

Toplam 25 32,9 26 34,2 11 14,5 11 14,5 3 3,9 

 
PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte elde edilen ek ödeme gelirlerinin 

emekliliğe yansıtılması gereklidir. 

31,013 0,013* 

1500-

2500 
23 82,1 1 3,6 3 10,7 1 3,6 0 0 

2501-

3500 
24 88,9 3 11,1 0 0 0 0 0 0 

3501 

4500 
15 88,2 1 5,9 1 5,9 0 0 0 0 

4501-

5500 
2 66,7 0 0 0 0 0 0 1 33,3 

5501>= 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toplam 65 85,5 5 6,6 4 5,3 1 1,3 1 1,3 

 

Tablo 5: (Devam) 

Gelir 

Grupları 

(TL) 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

 

X
2
 

 

P 

N % N % N % N % N % 

PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte hekimlerin araştırma yapma olanağı 

artmıştır. 

29,524 0,021* 

1500-

2500 
4 14,3 3 10,7 1 3,6 10 35,7 10 35,7 

2501-

3500  
1 3,7 0 0 5 18,5 7 25,9 14 51,9 

3501 

4500  
3 17,6 1 5,9 1 5,9 5 29,4 7 41,2 

4501-

5500  
3 100, 0 0 0 0 0 0 0 0 

5501>= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

Toplam 11 14,5 4 5,3 7 9,2 22 28,9 32 42,1 

 PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte bilimsel standart ve normlarda sağlık 

hizmeti sunumu (hizmetin teknik kalitesi) artmıştır. 

34,162 0,005* 

1500-

2500  
1 3,6 1 3,6 2 7,1 13 46,4 11 39,3 

2501-

3500  
1 3,7 0 0 5 18,5 8 29,6 13 48,1 

3501 

4500  
1 5,9 0 0 2 11,8 8 47,1 6 35,3 

4501-

5500  
0 0 1 33,3 0 0 1 33,3 1 33,3 

5501>= 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toplam 4 5,3 2 2,6 9 11,8 30 39,5 31 40,8 

*P<0,05, Ki Kare Testi 

Tablo 5 ‘de görüldüğü gibi PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte “Gereksiz tetkik istemleri 

artmıştır.”, “Elde edilen gelirlerin emekliliğe yansıtılması gereklidir.” “Hekimlerin araştırma yapma 

olanağı artmıştır.” “Bilimsel standart ve normlarda sağlık hizmeti sunumu artmıştır.” görüşleri arasında 
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istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0,05). “Gereksiz tetkik istemleri artmıştır.” ve 

“Hekimlerin araştırma yapma olanağı artmıştır.” görüşüne yüksek gelir grubundaki hekimler diğer gelir 

grubundaki hekimlere göre daha yüksek oranda katılırken, “Elde edilen gelirlerin emekliliğe 

yansıtılması gereklidir.” görüşüne 4500-5500 TL gelir grubundakilerin katılmama derecesi daha 

yüksektir, “Bilimsel standart ve normlarda sağlık hizmeti sunumu artmıştır.” görüşüne de 2501-3500 

TL ve 1500-2500 TL gelir grubu aralığında olan hekimlerin diğer gelir grubundaki hekimlere göre 

daha yüksek oranda katılmadıkları görülmektedir.  

Tablolarda yer verilemeyen, “doktorluk mesleğinin zevki kalmamıştır, puan yapmak öncelikli 

hedefim olup hastaya yardımcı olmak ikinci plandadır, çok sayıda hastaya bakma zorunluluğu 

dolayısıyla klinik bilgi kullanımı azalmıştır, hastanın tekrar muayeneye gelmesi önerilmektedir, 

hastaya başka bir branşa muayene olması önerilmektedir, gereksiz girişimsel işlemler azalmıştır, 

gereksiz cerrahi operasyonlar artmıştır, branşlar arasında üretilen puanlar açısından adaletsizlik 

oluşturmuştur, tavan rakama ulaşabilmek için bakılması gereken hasta sayısı fazladır, hasta yükü aşırı 

artmıştır, hekimlerin izin, rapor kullanımı vb. mazeretleri artmıştır, hekimlerin eğitim yapma olanağı 

azalmıştır, asistan hekimlerin amaç dışı kullanımına yol açmıştır, performansa dayalı dağıtılacak ek 

gelirin üst sınırının hastane toplam gelirinin %40’ı ile sınırlanması doğru bir karardır, hekimler 

arasında kıskançlık ve çatışmalara yol açmıştır, tercih edilen öğretim üyeleri özel muayenehane 

açmaya yönelmiştir, hastaların sağlık hizmetine erişimi kolaylaşmıştır, hasta memnuniyeti azalmıştır.” 

ifadeleri ile yaş, branş, unvan, gelir grupları ve çalışma süreleri değişkenleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgulara ve konunun teorik çerçevesinin analizine dayalı olarak 

performansa dayalı ek ödeme sistemiyle ilgili olarak şunlar söylenebilir :  

PDEÖS sadece bir ücretlendirme sistemi değil, kurumsal performanstan önemli ölçüde 

etkilenen ve ona entegre olmuş ülkemize özgü, sürekli geliştirilen bir hizmet sunucu ödeme modelidir. 

PDEÖS’nin uygulamaya geçirildiği tarihten itibaren geride kalan 10 yıllık yolculuğunda hizmete 

erişim, hasta tatmini ve sağlık çıktıları üzerinde,  Bakanlık istatistikleri dikkate alındığında, önemli 

derecede olumlu etkileri olduğu bir gerçektir. Yıllara göre bakılan hasta sayılarındaki artış, tam 

zamanlı çalışan hekim sayısındaki artış, poliklinik sayılarındaki artış, üst kuruma sevk oranlarındaki 

azalma, vb. niteliksel göstergelerdeki iyileşmeler bunlara örnek verilebilir.  

PDEÖS’ine yöneltilen eleştireler dikkate alındığında ise eleştirilerin daha çok hizmet kalitesi 

ve hekim tatmini üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırmadan elde edilen, PDEÖS’nin 

uygulanması ile birlikte “malpraktis riski azalmıştır.”, “hastanenin fiziki standartlarında kalite 

artmıştır.”, “bilimsel standart ve normlarda sağlık hizmeti sunumu (hizmetin teknik kalitesi) artmıştır”, 

“hekimlerin araştırma yapma olanağı artmıştır.” ifadelerine verilen cevaplardaki katılmama (Tamamen 

Katılmıyorum + Katılmıyorum) oranlarının; “hasta muayenesi ve teşhisi için yeterince zaman 

ayrıl(a)mamaktadır.” görüşüne ise katılma (Tamamen Katılıyorum + Katılıyorum) oranlarının yüksek 

çıkması ile ilgili bulgular bu eleştirel görüşü destekler niteliktedir. PDEÖS’nin uygulanması ile birlikte 

hekimlerin “elde edilen gelirlerin emekliliğe yansıtılması gereklidir” görüşüne, % 92,1  gibi yüksek bir 

oranda katılmaları, sistemle ilgili hekimler lehine yapılacak düzenlemelerde bu konunun dikkate 

alınması gereken öncelikli noktalardan biri olduğunu göstermektedir. PDEÖS’nin uygulanması ile 

birlikte gereksiz tetkik istemleri artmıştır ifadesine hekimlerin %67,1 oranında katılmaları ise sistemin 

sağlık hizmetleri harcamalarını artırıcı etkiye açık olduğuna kanıt teşkil edecek niteliktedir.   

Sonuç olarak, PDEÖS’ i ödeyici kurumların, hizmet sunucuların, hastaların, sağlık hizmetleri 

ödemeleriyle ilgili tüm sorunlarını çözecek bir enstrüman olarak görülmemelidir. PDEÖS’ inin niceliksel 

göstergelerde olduğu kadar sağlık çıktılarının niteliksel boyutunda yarattığı etkiyi ölçebilecek yeni klinik 

göstergelerle güçlendirilmesi, hekimleri tatmin edecek unsurlara maliyetleri de dikkate alarak daha fazla 

yer verilmesi, eklenen göstergelerin etkilerinin izlenerek sürekli geliştirilmesinin uygulamadan etkilenen 

tüm tarafların yararına olacağı düşünülmektedir.  



 

458 
 

 

 

KAYNAKLAR 

AYDIN S., DEMİR M.: Sağlıkta Performans Yönetimi, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007. 

ÇELİK Y: Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2011. 

DEMİREL M.:Üniversite Hastanelerinde Performans Uygulamasının Tıbbi Etik Bakımından 

Değerlendirilmesi, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz Ağustos 2011. 

ELBEK O:  Performansın “10 İddiası”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz 

Ağustos 2011.GAZİ E.M.: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Performans Uygulaması, Sağlık 

Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz Ağustos 2011. 

KARAMAN İ.: Sağlık Çalışanlarının “Performans Anksiyetesi” Adalet Arayışına Yenik mi 

Düşecek?, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz Ağustos 2011. 

KORKMAZ A, GÜNDOĞDU H.vd.: Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Genel Cerrahi 

Alanına Etkileri, Türk Cerrahi Derneği Genel Cerrahide Performans Sistemi Çalıştay Kitabı, Ankara, 

2010. 

MEMİŞOĞLU K.: Eğitim Hastanelerinde Performansa Göre Ödeme Sistemi,   Sağlık Düşüncesi ve 

Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz Ağustos 2011. 

ÖZTÜRK A. – KAPAN S.H.: Sağlıkta Kalite Uygulamalarının Performansa Yansıması, Sağlık 

Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz Ağustos 2011. 

TOKAÇ M., BİLGİN A.: Devlet Hastanelerinde Çalışan Doktorların Performansa Bakışı, Sağlık 

Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz Ağustos 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

459 
 

SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİNDE İNTERNET KULLANIM DÜZEYİNİN UYGULAMALI 
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ÖZET 

Bilimsel araştırma ve araştırma tekniklerinde önemli bir materyal olan internet ve sanal medya, 

akademik anlamda çalışma yapan bireylere hem kolaylık hem de daha geniş alanda araştırma imkân ve 

olanağı sağlamaktadır. Oysaki bugünün teknolojisini kullanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

yaptıkları araştırmalarda etkin olarak internet kullanım düzeyine sahip olmadıkları söylenebilir. Birçok 

dünya ülkesinde yapılan bilimsel araştırmalar, makaleler, köşe yazıları, kitaplar, bildiriler vb. çalışmaya 

internet ağı kullanılarak ulaşılabilmektedir. Oysaki Türkiye’de internet üzerinden yapılan bilimsel 

araştırma oranlarının çok düşük olduğunu görmekteyiz. Bunun en önemli nedenleri arasında öğrencilerin 

yetersiz yabancı dil bilgisi ve bilimsel kaynaklara nasıl ulaşılacağının ya da nasıl araştırılacağının 

bilinmemesidir. Bu çalışmada sağlık yönetimi alanına yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik 

anlamda yeterliliklerinin saptanması ve akademik alanda yapılan araştırma düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul, Sakarya, Ankara ve Samsun illeri örneklemini ise bu illerde 

bulunan bazı kamu ve özel vakıf üniversitelerinde eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada likert 5’li ölçekten oluşan ve iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. 

Bu araştırmaya toplam (N=258) kişi katılım sağlamıştır. Araştırmadan elde edilen veriler öncelikle 

güvenirlilik testine tabi tutulmuş ve Cronbach Alfa kat sayısı olarak 0.920 kat sayısı elde edilmiştir. 

Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi (Reliability Analysis), Kolmogorov 

Smirnov testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testinden yararlanılmıştır. Ayrıca çalışmada ki-

kare ve basit regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sağlık yönetimi alından katılım 

gerçekleştiren yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin internet kullanma düzeylerinin bilimsel araştırma 

yöntemleri açısından oldukça düşük olduğu ve etkin bir kullanım gerçekleştirmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Öğrenci, Bilim, Araştırma, Teknik, Akademik, Sağlık, Yönetim 
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AN APPLIED EXAMPLE OF INTERNET USAGE LEVEL IN SCIENTIFIC RESEARCH 

METHDOS FOR MASTER AND DOCTORAL STUDENT OF HEALTH CARE MANAGEMENT 

ABSTRACT 

Internet and cyber media, an important material in scientific research and research methods 

provide great facility and a wide range of opportunities for the individuals doing research in academic 

field. However it can be a topic that the master and doctoral students using today’s technology don’t have 

an effective internet usage level concerning their researches. Worldwide scientific researches, articles, 

books, notifications etc. can be reached via internet. But the rate of scientific researches carried out via 

internet in Turkey is significantly low. The fact that students don’t have sufficient level of foreign 

language and they don’t know how to reach to scientific resources or how to research is among the most 

important reasons. The purpose of this study is to determine the academic proficiencies of master and 

doctoral students in department of health care management and to ascertain the research levels in 

academic field. Target population of the study is composed of cities of Istanbul, Sakarya, Ankara and 

Samsun; the sample is composed of master and doctoral students studying in some public and private 

foundation universities in these cities. A two-part questionnaire with 5 likert scale was used in this 

research. A total of (N=258) people participated in this research. Data obtained from the research were 

firstly put through the reliability test and Cronbach Alpha coefficient was found as 0,920. Descriptive 

statistics, reliability analysis, Kolmogorov Smirnov test, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test 

were utilized within the scope of analysis. Moreover, chi-square and simple regression analyses were 

carried out in the study. Following the research, it has been concluded that internet usage levels of master 

and doctoral students participated from the department of health care management are significantly low in 

terms of scientific research methods, and an effective usage isn’t carried out.  

 

 

Key Words: Internet, Student, Science, Research, Method, Academic, Health, Management  

 

1.Giriş 

Bu çalışmada, sağlık yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin akademik 

yeterlilikleri ve akademik alanda yapılan araştırma düzeyleri incelenmektedir. Konu ile ilgili literatür 

taraması yapılarak kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. 

1.1.Problem durumu 

Günümüz de bilgi ve iletişim teknolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojilerden en 

yaygın kullanıma sahip olanı internet teknolojisi olarak göze çarpmaktadır. Fakat bu kullanım düzeyinin 

ve içeriğinin ne olduğuna baktığımızda ise daha çok facebook, twiter, e-mail ve sohbet amaçlı kullanıldığı 

görülmektedir. Bilimsel araştırma ve araştırma tekniklerinde önemli bir materyal olan internet ve sanal 

medya, akademik anlamda çalışma yapan bireylere hem kolaylık hem de daha geniş alanda araştırma 

imkân ve olanağı sağlamaktadır. Birçok dünya ülkesinde yapılan bilimsel araştırmalar, makaleler, köşe 

yazıları, kitaplar, bildiriler vb. çalışmaya internet ağı kullanılarak ulaşılabilmektedir. Oysaki Türkiye’de 

internet üzerinden yapılan bilimsel araştırma oranlarının çok düşük olduğunu görmekteyiz. Özellikle 

akademik anlamda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin internet kullanarak yaptıkları araştırmalarda bu 

teknolojiyi etkin bir kullanım düzeyine sahip olmadığı ifade edilebilir. Bunun en önemli nedenleri 

arasında öğrencilerin yabancı dil bilgisi yetersizliği, bilimsel kaynaklara nasıl ulaşılacağının ya da nasıl 

araştırılacağının bilinmemesi gelmektedir.  
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Bu bilgiler ışığında sağlık yönetimi alanında öğrenim gören yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin teknoloji kullanımında internet kullanım düzeylerinin incelenmesinin konuya ışık tutacağı 

ve daha geniş yelpazede bu konunun irdelenmesini sağlayacağı düşünülmüştür. Bu çalışma yüksek lisans 

ve doktora öğrencilerinin akademik anlamda yeterliliklerinin saptanması ve akademik alanda yapılan 

araştırma düzeylerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.  

1.2.  Literatür Çalışması ve Kuramsal Çerçeve 

İnternet, insanların her türlü bilgiye çok kısa bir zamanda ulaşmasını ve diğer insanlarla çok hızlı 

bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayarak insan yaşamına önemli katkılar getiren bir iletişim aracıdır 

(Balta,2008). İnternet, toplumun üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşabilme ihtiyaçları 

doğrultusunda ortaya cıkmış bir teknoloji olarak da tanımlanmaktadır (Okay, 2010). 

Günümüzde bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, bilgiyi organize etme, bilgiyi kullanma ve 

bilgiyi diğerleriyle paylaşma çok önem kazanmıştır. Bütün bunların sonucu olarak da, öğretim ortamında 

bireyleri bilgiye ulaştıracak, bilgiyi kullanabilmesini ve yayabilmesini sağlayacak her türlü aracı 

kullanmak zorunda olunacağı ifade edilebilir. (Karahan ve izci, 2001). Bilginin etkin bir şekilde 

oluşturulması, aktarılması, geliştirilmesi ve paylaşılmasında bilişim teknolojilerinin rolü tartışılmazdır. 

(Halawi vd.  2006, 384-397). 

Günümüzde bilgi iletişim teknolojileri içerisinde bilgisayar ve internet kullanımı giderek 

artmaktadır. Ancak bilgisayar kullanım yaygınlık oranlarının her gün biraz daha artmasına rağmen bu 

araçlardan etkin ve verimli bir şekilde yararlanmak kullanıcıların yeterli kullanım düzeylerine sahip 

olmalarına bağlıdır. (Tekinarslan, 2008,187). Bilginin paylaşımı ve yönetimi sürecinde iletişim 

teknolojileri anahtar görevi yapmaktadır. (Mercader vd., 2006, 16-18). Bilgisayar ile bağlantılı olarak 

internet günümüz iş hayatında bilgi kaynaklarına en etkili biçimde ulaşma yollarından en önemlisi haline 

gelmiştir. (Özen vd. 2004, 52-57) 

İnternet dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insan tarafından farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 

İnternet kullanıcıları, internetin kapsadığı bilgilere uygun olarak her yaş, düzey ve meslekten 

kullanıcılardır. (Uçak, 2000, 320). İnternetin akademik amaçlı kullanımı denildiğinde akla ilk önce 

araştırma, eğitim, alandaki uzman kişilerle iletişim ve bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen ürünlerin 

yayınlanması gelmektedir. (Küçük, 2002,26).  

Günümüzde internetteki gelişmelerle birlikte “araştırma” kavramı da değişime uğramıştır. 

Bilginin elektronik ortama aktarılması paylaşılmasını kolaylaştırmış mekansal sınırları ortadan 

kaldırmıştır. Artık bilgi teknolojileri ve internet sayesinde akademisyenler, araştırmacılar veya sıradan bir 

vatandaş ihtiyaç duyduğu bir bilgiye internete bağlı bir bilgisayarla bulundukları yerden hızlı ve etkin 

şekilde ulaşabilmektedir. (Küçük, 2002, 27). 

Ülkelerin bilime yönelik politikaları ve çeşitli sorunları çözmede bilimsel verileri kullanma 

yetenekleri ile gelişmişlik düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Buna paralel olarak 

ülkelerin bilimsel araştırmalara yaklaşımları, bireylerin yaşam standartlarını ve saygınlıklarını da 

etkilemektedir (Uzbay, 2008). Bu bağlamda bilimsel araştırmaların toplumun her kesimine yayılabilmesi 

için ülkeler tarafından çeşitli yatırımlar yapılmakta buna yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Yapılan bu 

yatırımların temel amacı tüm bireylerin bilimsel araştırma süreçlerini anlayabilmelerini ve sonuçlarını 

yorumlayarak yararlanabilmelerini sağlamaktır (Ural ve Kılıç, 2006). Bunun için toplumun tüm 

bireylerine ulaşması hedeflenen temel eğitim programı içerisine bu amaçlara uygun kazanımların 

yerleştirilmesi gerekmektedir. Yükseköğretim sürecini iyileştirmeyi amaçlayan Bologna sürecinde de 

araştırma yetkinliğine sahip kişilerin sayısının arttırılması gerektiği vurgulanmaktadır (Yükseköğretim 

Kurulu [YÖK], 2009). Bu bağlamda yükseköğretim programlarında öğrencilere araştırma yeterliklerini 

kazandırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Bilimsel bilgiler olaylar ve kavramlar arasındaki ilişkilerin gözlenmesi yoluyla elde edilen 

sistematik bilgilerdir. Sistematik bilgi edinme süreci ise araştırma kavramıyla açıklanmaktadır. Araştırma, 
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mevcut sorun karşısında çözüm bulmak amacıyla, planlı ve sistemli bir şekilde, verilerin toplanması, 

gruplanması, çözümlenmesi, yorumlanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Bu süreçte bir takım bilgi ve becerilere sahip olmak gerekmektedir. Bilimsel yöntemle 

bilgiye ulaşma becerisi eğitimle kazandırılacak bir beceridir (Akt. Büyüköztürk, 1994). Çünkü bilgiye 

ulaşma, bilgiyi düzenleme, bilgiyi değerlendirme, bilgiyi kullanma ve bu bilgiler vasıtasıyla iletişim 

kurma becerileri, bireylere ancak eğitim yoluyla kazandırılabilecek temel beceriler olarak kabul 

edilmektedir (Köseoğlu, Yılmaz, Gerçek ve Soran, 2007). Söz konusu eğitimin temelinde, bireye, özellikle 

bilimsel yöntem ve tekniklerle ilgili her türlü bilgi ve becerinin kazandırılması gerekmektedir (Karasar, 

1974; Büyüköztürk, 1994). 

Araştırma eğitiminin temel bilgi alanları ölçme, veri çözümleme, araştırma yöntem ve teknikleri 

ile bilgisayar hizmetleri olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır (Büyüköztürk, 1994; Karasar, 

1974). Bu alanlardan biri olan bilgisayar hizmetleri, araştırma eğitiminin diğer alanlarını da 

ilgilendirmektedir. Günümüzde bilgisayarlar bilimsel araştırma yapılması için gerekli en önemli teknolojik 

araçlardan biridir. Bilgisayar becerisi, bilimsel araştırmaların adeta bir ön koşulu haline gelmiştir. Bilimsel 

araştırma sürecinin literatür taraması yapma, veri toplama aracı hazırlama, veri analizi yapma, araştırmayı 

raporlaştırma ve araştırma sonuçlarını sunma gibi aşamaları bilgisayar becerisi gerektirmektedir (İpek vd., 

2010: 128). İnternet kullanımı bilgisayar kullanımı ile de ilişkilidir. Araştırma bulgularımızdan yola 

çıkarak katılımcıların bilgisayar ve bununla ilişkili olarak internet kullanım düzeylerinin yeterli düzeyde 

olmadığı söylenebilir. 

Öğrenciler veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını içeren araştırmalarla güncel, hatta dakikalık 

bilgileri anında inceleyebilmektedir. Elektronik posta ya da elektronik ilan tahtalarını kullanarak birbirleri 

ile haberleşebilir, belli problemleri tartışabilir, ortak proje ya da araştırma yürütebilirler. Kütüphane veri 

tabanlarını kullanıp on-line dergilerdeki makalelere erişebilirler. İnternet ortamındaki bilgi kaynakları 

sürekli artmakta ve artık bilgi üretilir üretilmez internetten izlenebilmektedir (Uzunboylu ve Özdamlı, 

2009: 48). 

Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin amacı; bilim ve araştırmaya ilişkin temel kavramları, 

bilimin işlevlerini, araştırma türlerini, sosyal bilim araştırmalarının temel özelliklerini, araştırma 

yöntemlerini, bilimsel araştırmanın basamaklarını, veri toplama ve analiz yollarını, araştırma raporu 

yazımı ve araştırma sonuçlarının kullanımı konularını incelemektir (Kurt, 2009). Lisansüstü öğrencilere 

bu ders kapsamında internetin akademik alanda kullanımı ve internet üzerinden bilimsel bilgiye ulaşma 

konusunda gerekli tüm donanımın sağlanması gerekmektedir. Ancak çalışma bulgularımızın da 

desteklediği biçimde lisansüstü öğrenciler bilimsel çalışmalarında internet kullanım konusunda yeterli 

donanıma sahip değildir.  

Konu ile ilgili olarak Akpınar (2011) çalışmasında, öğrenci görüşlerine dayalı olarak, lisansüstü 

öğrencilerinin internet beceri düzeylerinin “orta düzeyde” (% 50) olduğunu ifade etmiştir. Bu bulgu 

çalışmamızı destekler niteliktedir. Bu çalışma da lisansüstü öğrencilerin akademik alanda bilgiye erişim 

sağlamada bilgisayar ve ilişkili olarak internet kullanım düzeylerinin yeterli düzeyde olmadığı yargısından 

yola çıkarak sağlık yönetimi alanına yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik anlamda 

yeterliliklerinin saptanması ve akademik alanda yapılan araştırma düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Problem Cümlesi, Alt Problemler ve Hipotezleri 

 Araştırmada yanıt aranan problem cümlesi, alt problemleri ve test edilecek olan hipotezler 

şöyledir: 

Araştırmanın Problem Cümlesi 

 Sağlık yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bilimsel araştırma 

tekniklerinde internet kullanım düzeyleri yeterlimidir? 

 Katılımcıların akademik anlamda yeterlilik düzeyi nedir? 
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  Katılımcıların akademik alanda yapılan araştırma düzeyleri nedir?  

 

Hipotezler 

 Araştırma problemine uygun olarak nicel araştırma bölümünün alternatif hipotezleri aşağıdaki 

gibidir. 

H1: Katılımcıların İnternet kullanımındaki yeterlilikleri ile alanındaki yayınları internet üzerinden sürekli 

takip etme tutumu birbirinden bağımsızdır.  

H2: Katılımcıların İnternet kullanımındaki yeterlilik alanları ile ilgili bilgilerin geçerli ve güvenilir olup 

olmadığına dikkat etme tutumları birbirinden bağımsızdır.  

H3: Katılımcıların İnternet kullanımındaki yeterlilik ile ödevleriyle ilgili internet kütüphanelerinde arama 

yapabilme tutumları birbirinden bağımsızdır.  

H4: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile alanımdaki yayınları internet üzerinden 

sürekli takip ederim tutumu birbirinden bağımsızdır. 

H5: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile alanımla ilgili bilgilerin geçerli ve 

güvenilir olup olmadığına dikkat ederim tutumları birbirinden bağımsızdır. 

H6: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile ödevlerimle ilgili internet 

kütüphanelerinde arama yapabiliyorum tutumları birbirinden bağımsızdır. 

H7: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internetten alanımla ilgili günlük bilgi takibinde bulunabiliyorum 

tutumları birbirinden bağımsızdır.  

H8: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internet üzerinden alanımla ilgili kendimi geliştirebiliyorum 

tutumları bağımsızdır. 

H9: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internet üzerinden arkadaşlarımla bilgi alışverişinde bulunurum 

tutumları birbirinden bağımsızdır. 

H10: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile internetten alanımla ilgili günlük bilgi 

takibinde bulunabiliyorum tutumları birbirinden bağımsızdır 

H11: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile internet üzerinden alanımla ilgili kendimi 

geliştirebiliyorum tutumları bağımsızdır. 

H12: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile internet üzerinden arkadaşlarımla bilgi 

alışverişinde bulunurum tutumları birbirinden bağımsızdır. 

H13: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internet üzerinden elde edilen bilgileri güvenirliği birbirinden 

bağımsızdır. 

H14: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile internet üzerinden elde edilen bilgileri 

güvenirliği birbirinden bağımsızdır. 

 

2. Araştırma Metolojisi 

2.1.Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Bu araştırmada sağlık yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin akademik 

yeterliliklerinin saptanması ve akademik alanda yapılan araştırma düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmanın evrenini İstanbul, Sakarya, Ankara ve Samsun illerindeki bazı kamu 

ve özel üniversitelerdeki öğrenciler oluşturmaktadır. Uygulamaya katılım sağlayan bireyler rast gele 

seçilmiş olup, örneklem içerisinde bazı kamu ve özel vakıf üniversitelerinde eğitim alan öğrenciler tercih 



 

464 
 

edilmiştir. Bu bağlamda 258 katılımcıya iki bölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Kullanılan 

anket ve sorular Psikoloji alanından 1, Tıp alanından 1, Eğitim alanından 2 olmak üzere uzman görüşü 

alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan anket asıl uygulamaya geçmeden önce 50 kişi üzerinden ön 

teste tabi tutulmuş olup, testten elde edilen verilen güvenirlilik analizi ile test edilmiştir. Güvenirlilik 

analizi sonucunda Cronbach Alfa kat sayısı olarak 0.872 değeri elde edilmiştir. Anketin ilk bölümünde 

katılımcılara internet ve IT teknolojilerinin etkin kullanım düzeylerinin belirlendiği 30 adet soru sorulmuş 

ve görüşleri 5’li likert ölçekle sorgulanmıştır. İkinci bölümde ise katılımcıların kişisel bilgileri (yaş, 

cinsiyet, medeni durum, gelir, aile özellikleri vs.) sınıflayıcı ölçekle demografik değişkenler olarak 

sorgulanmıştır.  

2.2.Verilerin Analizi 

Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, Kolmogorov Smirnov testi, Mann Whitney U testi ve 

Kruskal Wallis H testinden yararlanılmıştır. Ayrıca çalışmada ki-kare ve basit regresyon analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Belirtilen testler PASW Statistic 18 paket programında analiz edilmiştir. Oluşturulan 

ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach’s alpha analizi uygulanmış ve 0,92 olarak tespit 

edilmiştir. 

 

3. Bulgular 

Bu bölümde katılımcılara ilişkin bazı demografik özellikler tablolar halinde sunulmaktadır.  

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine İlişkin Dağılımı 

Bay 49% 

Bayan 51% 

Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında Kadın katılımcıların %51 ile ağırlıkta olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 2: Katılımcıların Yaş Değişkenine İlişkin Dağılımı 

22 20% 

25 22% 

27 28% 

30+ 30% 

Katılımcıların yaşlarına bakıldığında 30 ve üzeri yaştaki katılımcıların %30 ile birinci sırada 

oldukları görülmektedir. 

Tablo 3: Katılımcıların  Medeni Durum Değişkenine İlişkin Dağılımı 

Bekar 38% 

Evli 37% 

Diger 25% 

Katılımcıların medeni durumların bakıldığında bekâr katılımcıların %38 ile daha çok olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 4: Katılımcıların Kardeş Durumuna İlişkin Dağılımı 

1 12% 

2 26% 

3 28% 

4 30% 

5 4% 

Katılımcıların çoğu (%30) 4 kardeş olduklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 5: Katılımcıların Gelir Durumuna İlişkin Dağılımı 

501-1000 50% 

1001-1500 50% 

Katılımcılara ailenizin ya da sizin geliriniz nedir sorusu sorulmuş ve aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir. 501-1000 lira veya 1001-1500 lira arası gelire sahip olanlar %50 olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 6: Katılımcıların Çalıştığı Sektör Durumuna İlişkin Dağılımı 

Kamu 52% 

Özel sektör 48% 

Katılımcıların çoğunun anne veya babası kamu sektöründe çalışmaktadır. 

Tablo 7: Katılımcıların Sağlık Durumuna İlişkin Dağılımı 

Evet 29% 

Hayır 71% 

Katılımcıların “herhangi bir sağlık sorununuz var mı?” sorusuna ilişkin büyük çoğunluğunun 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır.  

Tablo 8: Katılımcıların internette çalışma ve araştırma yapma sürelerine ilişkin Dağılım 

1 Saat 9% 

2 Saat 22% 

3 Saat 39% 

4 Saat 17% 

5 Saat 12% 

Katılımcıların internette çalışma ve araştırma yapma süreleri günde ortalama 3 saat ve üzeri olarak 

belirlenmiştir. 

 

 



 

466 
 

Tablo 9: Katılımcıların İnternet Kullanımı Konusundaki Görüşlerine İlişkin Dağılım 

Evet 20% 

Hayır 80% 

Katılımcıların “İnternet kullanımı konusunda kendinizi yeterli görüyor ve araştırma yaptığınız 

konularda başarı sağlıyor musunuz?” sorusuna ilişkin internet kullanımı konusunda kendilerini yetersiz 

gördükleri belirlenmiştir. 

Tablo 10: Katılımcıların İnternetten Faydalandığı Teknolojik Araçlara İlişkin Dağılım 

Masa üstü bilgisayar 9% 

Telefon 23% 

Diz üstü bilgisayar 36% 

PC tablet 32% 

Katılımcıların internete nereden girdiklerine bakıldığında; %36’sı interneti diz üstü bilgisayar 

vasıtasıyla kullandıkları belirlenmiştir. 

Tablo 11: Katılımcıların Yabancı Dil Konusundaki Yeterliliklerine İlişkin Dağılım 

Evet 33% 

Hayır 67% 

Katılımcıların “Yabancı dil konusunda kendinizi yeterli görüyor musunuz?” sorusuna ilişkin 

katılımcıların %67’si yabancı dil konusunda kendilerini yeterli görmemektedirler. 

Tablo 12: Katılımcıların İnternet ve Bilgisayar Teknolojileri Kullanımının Eğitim ve Akademik 

Başarılarına Etkisine İlişkin Dağılım 

Evet 43% 

Hayır 57% 

Katılımcıların “İnternet ve bilgisayar teknolojileri sizi eğitim alanında ve akademik anlamda 

başarılı kılıyor mu?” sorusuna ilişkin internet ve bilgisayar kullanımının kendilerini başarılı kıldığını 

düşünmedikleri belirlenmiştir. 

Tablo 13: Katılımcıların İnternet Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren Bazen Siklikla 

Her 

zaman 
X SS 

Interneti kullanabiliyorum. 31% 14% 19% 26% 11% 2,73 1,41 

Internette web sayfalari 

arasinda rahatlikla 

dolasabiliyorum. 

26% 36% 25% 9% 3% 2,28 1,05 
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Kendime ait bir E-posta (E-

mail) hesabi olusturabiliyorum. 
22% 28% 31% 14% 6% 2,54 1,15 

Elektronik Posta(E-mail) alip, 

gonderebiliyorum. 
25% 28% 23% 17% 8% 2,54 1,24 

Elektronik postaya dosya 

ekleyip arkadaslarima 

gonderebiliyorum. 

17% 21% 27% 18% 17% 2,95 1,32 

MSN Messenger programinda 

kendi hesabimi 

olusturabiliyorum. 

26% 27% 25% 12% 10% 2,53 1,26 

MSN Messenger programinda 

listeme yeni kisiler 

ekleyebiliyorum. 

12% 18% 24% 19% 28% 3,33 1,35 

MSN Messenger programinda 

dosya alip-gonderebiliyorum. 
15% 16% 20% 21% 28% 3,31 1,41 

Teknolojideki yenilikleri ve 

alanimla ilgili konulari 

internetten takip edebiliyorum.. 

43% 10% 5% 23% 18% 2,62 1,62 

Sohbet ve forum sitelerine uye 

olabiliyorum. Egitim alinimla 

ilgili her turlu bilgiyi 

olusturdugu blok sitelerinde 

paylasip geri donus 

saglayabiliyorum. 

43% 14% 29% 11% 2% 2,16 1,16 

Sohbet ve forum sitelerinin 

nezaket kurallarini biliyorum. 
17% 29% 14% 9% 30% 3,05 1,51 

Surekli ziyaret ettigim bir siteyi 

Sik Kullanilanlar Listesine 

ekleyebiliyorum. 

17% 24% 26% 15% 18% 2,93 1,33 

Internet Explorer programinin 

genel ayarlarini biliyorum. 

(Ornegin: acilis sayfasini, 

sayfanin tipini 

degistirebiliyorum) 

35% 19% 19% 21% 6% 2,44 1,31 

Internette bulunan metin, sunu 

ses ve resim formatlarindaki 

dosyalari okuyabiliyorum. 

22% 28% 29% 15% 6% 2,55 1,15 

Internet’ ten dosya 

indirebiliyorum. 
27% 32% 23% 10% 9% 2,41 1,22 
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Egitim alinima yonelik her 

turlu makale, bildiri, kitap ve 

film dosyalarini bilgisayarima 

kaydedip bu dosyalari okuyup, 

irdeleyebiliyorum. 

46% 19% 22% 10% 3% 2,05 1,17 

Alanim ve egitimim 

konusundaki arastirmalari 

yapilan yayinlari rahatlikla 

nerede nasil yayinlandigini 

surekli internet uzerinden takip 

ediyorum. 

43% 25% 18% 13% 2% 2,06 1,12 

Bir internet sitelerinde yer alan 

alanimla ilgili  bilginin gecerli 

ve guvenilir olup olmadigina 

dikkat ediyorum. 

31% 30% 26% 10% 3% 2,24 1,09 

Arama motorlarinda istedigim 

konuya ulasabiliyorum. 
36% 33% 15% 13% 4% 2,16 1,16 

Odevlerimle ilgili internet 

uzerindeki kutuphanelerde 

arama yapabiliyorum. 

22% 14% 36% 11% 16% 2,84 1,33 

Internette bir bilgiyi bulduktan 

sonra uzerinde calismak icin 

uygun bicimde bilgisayarima 

kaydedebiliyorum. 

12% 25% 22% 23% 17% 3,07 1,28 

Web sayfalarinda buldugum 

konuyu yazicidan cikti 

alabiliyorum. 

36% 22% 29% 9% 5% 2,23 1,16 

FTP(Dosya Transfer 

Protokolu)'nin ne oldugunu 

biliyor ve kullanabiliyorum. 

16% 37% 22% 16% 9% 2,66 1,19 

Internetten gunluk olarak 

alanimla ilgili haberleri takip 

edebiliyorum. 

16% 27% 30% 17% 10% 2,78 1,20 

Web sayfasi olusturup gerekli 

duzenlemeleri yapabiliyorum. 
22% 22% 24% 16% 16% 2,80 1,36 

Internet uzerinden alanimla 

ilgili kendimi gelistirmeme 

vesile olacak konularda fayda 

sagliyorum. 

23% 21% 26% 11% 18% 2,80 1,39 
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Internet uzerinden cok 

kullanicili calismalari birkac 

arkadasimla birlikte 

kullanabiliyor ve bilgi 

alisverisinde bulunuyorum. 

24% 28% 29% 14% 5% 2,46 1,13 

Internet uzerinden egitim ve 

alanimla ilgili yaptigim bilgi 

alisverisi sirasinda ikili iliski 

kurdugum kisileri ailemin 

bireyleri gibi goruyorum cunku 

bu benim daha fazla bariya 

ulasmama katki sagliyor. 

22% 24% 27% 14% 13% 2,72 1,30 

Internet uzerinden bilgi 

guvenliginin ne derece onemli 

oldugunu biliyorum cunku bu 

konuda kendimi yeterli 

buluyorum. 

34% 22% 25% 14% 5% 2,32 1,21 

Internet kullaniminin ve 

internet uzerinden yaptigim 

calismalarin kendime fayda 

saglayacagi gibi edindigim 

bilgileri diger internet 

kullanicilari ile paylasmamin 

da ayrica bana fayda 

saglayacagina inaniyorum. 

21% 33% 29% 12% 4% 2,44 1,08 

Tablo 13’e göre katılımcıların internet kullanım düzeylerine ilişkin olarak olumsuz yönde önemli 

tespitler saptanmıştır. Bu tespitler doğrultusunda katılımcıların büyük çoğunluğu (%44) interneti yeterince 

kullanamamaktadır. İnternetten alanıyla ilgili bilgileri takip edemeyenlerin oranı %53'tür. İnternetten 

dosya indiremeyen katılımcıların oranı %59'dur. Katılımcıların %65'i İnternetten dosya indirip 

okuyamamaktadır. Katılımcıların %67'si alanındaki yayınları internetten takip edememektedir. 

Katılımcıların %68'i arama motorlarında istediği konuya ulaşamadığını ifade etmiştir. Katılımcıların 

%44'ü internetten hiç fayda sağlayamamaktadır. 

Hipotezlere yönelik bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın problemi doğrultusunda belirlenen hipotezlerin uygun 

istatistiksel yöntemler ile test edilmesine yer verilmiştir Analiz kapsamında, Chi Square testi, Kolmogorov 

Smirnov testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H ve regresyon analizi testinden yararlanılmıştır. 

İnternet kullanımındaki yeterlilik ile alanla ilgili araştırma yapmadaki yetkinlik tutumlarının 

Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmesi: 

 

Tablo 14: Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları 
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Karşılaştırılan değişkenler n Kolmogorov-

Smirnov Z 
p 

Internet kullanımı konusunda kendinizi yeterli gorüyor ve 

araştırma yaptığınız konularda başarı sağlıyor musunuz? 
258 7,877 ,000 

Alanım ve egitimim konusundaki araştırmaları yapılan 

yayınları rahatlıkla nerede nasıl yayınlandığını sürekli 

internet üzerinden takip ediyorum. 

258 4,066 ,000 

Bir internet sitelerinde yer alan alanımla ilgili  bilginin 

geçerli ve güvenilir olup olmadığına dikkat ediyorum. 

258 3,145 ,000 

Ödevlerimle ilgili internet üzerindeki kütüphanelerde 

arama yapabiliyorum 
258 2,870 ,000 

H1: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile alanımdaki yayınları internet üzerinden sürekli takip 

ederim tutumu birbirinden bağımsızdır  

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,000)<0,05 olduğundan H1 ret edilir. İnternet kullanımındaki yeterlilik ile 

alanımdaki yayınları internet üzerinden sürekli takip ederim tutumu birbirinden bağımsız değildir. 

H2: İnternet kullanımındaki yeterlilik alanımla ilgili bilgilerin geçerli ve güvenilir olup olmadığına 

dikkat ederim tutumları birbirinden bağımsızdır 

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,000)<0,05 olduğundan H2 ret edilir. İnternet kullanımındaki yeterlilik alanımla 

ilgili bilgilerin geçerli ve güvenilir olup olmadığına dikkat ederim tutumları birbirinden bağımsız değildir. 

H3: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile ödevlerimle ilgili internet kütüphanelerinde arama 

yapabiliyorum tutumları birbirinden bağımsızdır 

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,000)<0,05 olduğundan H3 ret edilir. İnternet kullanımındaki yeterlilik ile 

ödevlerimle ilgili internet kütüphanelerinde arama yapabiliyorum tutumları birbirinden bağımsız değildir. 

IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile alanla ilgili araştırma yapmadaki 

yetkinlik tutumlarının Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmesi: 

Tablo 15: Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları 

Karşılaştırılan değişkenler n 
Kolmogorov-

Smirnov Z 
p 

internet ve bilgisayar teknolojileri sizi eğitim alanında 

ve akademik anlamda başarılı kılıyor mu? 

258 6,086 ,000 

Alanım ve eğitimim konusundaki araştırmaları yapılan 

yayınları rahatlıkla nerede nasıl yayınlandığını sürekli 

internet üzerinden takip ediyorum. 

258 4,066 ,000 

Bir internet sitelerinde yer alan alanımla ilgili  bilginin 

geçerli ve güvenilir olup olmadığına dikkat ediyorum. 
258 3,145 ,000 

Ödevlerimle ilgili internet üzerindeki kütüphanelerde 

arama yapabiliyorum. 
258 2,870 ,000 
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H4: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile alanımdaki yayınları internet 

üzerinden sürekli takip ederim tutumu birbirinden bağımsızdır  

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,000)<0,05 olduğundan H4 ret edilir. IT kullanımları akademik anlamda başarılı 

kılar tutumu ile alanımdaki yayınları internet üzerinden sürekli takip ederim tutumu birbirinden bağımsız 

değildir. 

H5: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile alanımla ilgili bilgilerin geçerli ve 

güvenilir olup olmadığına dikkat ederim tutumları birbirinden bağımsızdır 

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,000)<0,05 olduğundan H5 ret edilir. IT kullanımları akademik anlamda başarılı 

kılar tutumu ile alanımla ilgili bilgilerin geçerli ve güvenilir olup olmadığına dikkat ederim tutumları 

birbirinden bağımsız değildir. 

H6: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile ödevlerimle ilgili internet 

kütüphanelerinde arama yapabiliyorum tutumları birbirinden bağımsızdır 

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,000)<0,05 olduğundan H6 ret edilir. IT kullanımları akademik anlamda başarılı 

kılar tutumu ile ödevlerimle ilgili internet kütüphanelerinde arama yapabiliyorum tutumları birbirinden 

bağımsız değildir. 

İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internet kullanımında fayda sağlayabilme tutumlarının 

Kruskal-Wallis testi ile değerlendirilmesi: 

Tablo 16: Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

 internetten günlük 

olarak alanımla ilgili 

haberleri takip 

edebiliyorum. 

Internet üzerinden 

alanımla ilgili 

kendimi geliştirmeme 

vesile olacak 

konularda fayda 

sağlıyorum. 

Internet üzerinden 

çok kullanıcılı 

çalışmaları birkaç 

arkadaşımla birlikte 

kullanabiliyor ve 

bilgi alışverişinde 

bulunuyorum. 
Ki-Kare 2,983 ,010 ,166 

Df 1 1 1 

P ,084 ,922 ,684 

H7:İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internetten alanımla ilgili günlük bilgi takibinde 

bulunabiliyorum tutumları birbirinden bağımsızdır  

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,084)>0,05 olduğundan H7 ret edilemez. İnternet kullanımındaki yeterlilik ile 

internetten alanımla ilgili günlük bilgi takibinde bulunabiliyorum tutumları birbirinden bağımsızdır. 

H8: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internet üzerinden alanımla ilgili kendimi 

geliştirebiliyorum tutumları bağımsızdır. 

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,922)>0,05 olduğundan H8 ret edilemez. İnternet kullanımındaki yeterlilik ile 

internet üzerinden alanımla ilgili kendimi geliştirebiliyorum tutumları bağımsızdır. 

H9: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internet üzerinden arkadaşlarımla bilgi alışverişinde 

bulunurum tutumları birbirinden bağımsızdır 
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Asymp. Sig. (2-tailed) (0,684)>0,05 olduğundan H9 ret edilemez. İnternet kullanımındaki yeterlilik ile 

internet üzerinden arkadaşlarımla bilgi alışverişinde bulunurum tutumları birbirinden bağımsızdır. 

IT kullanımlarındaki yetkinlik ile internet kullanımında fayda sağlayabilme tutumlarının Kruskal-

Wallis testi ile değerlendirilmesi: 

Tablo 17: Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

 internetten günlük 

olarak alanımla ilgili 

haberleri takip 

edebiliyorum. 

Internet üzerinden 

alanımla ilgili 

kendimi geliştirmeme 

vesile olacak 

konularda fayda 

sağlıyorum. 

Internet üzerinden 

çok kullanıcılı 

çalışmaları birkaç 

arkadaşımla birlikte 

kullanabiliyor ve 

bilgi alışverişinde 

bulunuyorum. 
Ki-Kare 1,279 4,118 ,014 

Df 1 1 1 

P ,258 ,042 ,906 

H10:IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile internetten alanımla ilgili günlük 

bilgi takibinde bulunabiliyorum tutumları birbirinden bağımsızdır  

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,258)>0,05 olduğundan H10 ret edilemez. IT kullanımları akademik anlamda 

başarılı kılar tutumu ile internetten alanımla ilgili günlük bilgi takibinde bulunabiliyorum tutumları 

birbirinden bağımsızdır. 

H11: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile internet üzerinden alanımla ilgili 

kendimi geliştirebiliyorum tutumları bağımsızdır. 

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,042)<0,05 olduğundan H11 ret edilir. IT kullanımları akademik anlamda başarılı 

kılar tutumu ile internet üzerinden alanımla ilgili kendimi geliştirebiliyorum tutumları bağımsız değildir. 

H12: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile internet üzerinden 

arkadaşlarımla bilgi alışverişinde bulunurum tutumları birbirinden bağımsızdır 

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,906)>0,05 olduğundan H12 ret edilemez. IT kullanımları akademik anlamda 

başarılı kılar tutumu ile internet üzerinden arkadaşlarımla bilgi alışverişinde bulunurum tutumları 

birbirinden bağımsızdır. 

 

Tablo 18: Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Internet üzerinden bilgi güvenliğinin ne 

derece önemli olduğunu biliyorum çünkü bu 

konuda kendimi yeterli buluyorum. 

Mann-Whitney U 4708,000 

P ,162 

H13: İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internet üzerinden elde edilen bilgileri güvenirliği 

birbirinden bağımsızdır  
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Asymp. Sig. (2-tailed) (0,162)>0,05 olduğundan H13 ret edilemez. İnternet kullanımındaki yeterlilik ile 

internet üzerinden elde edilen bilgileri güvenirliği birbirinden bağımsızdır. 

Tablo 19: Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Internet üzerinden bilgi güvenliğinin ne 

derece önemli olduğunu biliyorum çünkü bu 

konuda kendimi yeterli buluyorum. 

Mann-Whitney U 6683,000 

P ,011 

H14: IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar tutumu ile internet üzerinden elde edilen 

bilgileri güvenirli birbirinden bağımsızdır  

Asymp. Sig. (2-tailed) (0,011)<0,05 olduğundan H14 ret edilir. IT kullanımları akademik anlamda başarılı 

kılar tutumu ile internet üzerinden elde edilen bilgileri güvenirliği birbirinden bağımsız değildir. 

Regresyon analizleri: 

Katılımcıların dil konusundaki yetkinlikleri ile internetten faydalanma konusundaki ilişkilerine 

bakıldığında; Dil bilmek günlük alanımla ilgili haberleri takip ederim tutumu üzerinde 1,538 birim daha 

fazla etki göstermektedir. Ayrıca Yabancı dil bilme alanımla ilgili kendimi geliştirmeme vesile olacak 

konularda fayda sağlar konusu üzerinde 1,560 birim daha fazla etkilidir. 

Tablo 20: Regresyon Analizi Sonuçları 

(İnternetten günlük olarak alanımla ilgili haberleri takip edebiliyorum.) 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Yabancı dil 

konusunda kendinizi 

yeterli görüyor 

musunuz? 

1,538 ,051 ,882 29,981 ,000 

a  Dependent Variable: Internetten gunluk olarak alanimla ilgili haberleri takip edebiliyorum. 

b  Linear Regression through the Origin 
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Tablo 21: Regresyon Analizi Sonuçları 

(İnternet üzerinden alanımla ilgili kendimi geliştirmeme vesile olacak konularda fayda sağlıyorum.) 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 Yabancı dil 

konusunda kendinizi 

yeterli görüyor 

musunuz? 

1,560 ,056 ,867 27,872 ,000 

a  Dependent Variable: Internet uzerinden alanimla ilgili kendimi gelistirmeme vesile olacak 

konularda fayda sagliyorum. 

b  Linear Regression through the Origin 

 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Sağlık yönetimi bölümü öğrencisi 258 kişi üzerinde, interneti kullanma yetkinlikleri ve araştırmada 

kullanımları ile ilgili görüşleri sorgulanmıştır. Buna göre aşağıdaki sonuçlar çalışmayı özetlemektedir.  

- Katılımcıların profillerine bakıldığında; 30 yaş üzerinde, kadın, bekâr, genel olarak 1500 liranın 

altında gelire sahip, annesi/babası kamu sektöründe çalışan kişilerden oluşmaktadır. 

- Katılımcıların internete genel olarak diz üstü bilgisayardan girdikleri ve internette günde 3 saat ve 

üzeri çalışma veya araştırma yaptıkları görülmektedir. Ancak internet konusunda yeteneklerini 

yetersiz olarak tanımlamaktadırlar. Tüm bu olumsuzluklar düşünüldüğünde katılımcıların internet 

ve bilgisayar kullanımlarının kendilerini başarılı kıldığını düşünmemektedirler. 

- İnternet üzerindeki ilgili kaynakların erişiminde en büyük problemlerden biri yabancı dil 

konusudur. Özellikle yabancı literatürün büyük bir çoğunluğunun İngilizce olması katılımcıları 

zorlamaktadır. Zira %67’sinin yabancı dilinin yetersiz düzeyde olduğu görülmektedir. 

 

Katılımcıların internet ve teknolojilerinin kullanma düzeylerine ilişkin sorulan 30 adet sorunun 

cevapları şu şekildedir. 

- Katılımcıların büyük çoğunluğu %44 interneti yeterince kullanamamaktadır. 

- İnternette web siteleri arasında rahatlıkla dolaşabilmek konusunda %62’lik bir oranda olumsuzluk 

görülmektedir. 

- Katılımcıların yarısı kendilerine ait bir e-mail adresi bile oluşturamamaktadır. 

- Katılımcıların yarıdan fazlası e-mail alıp gönderme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. 

- E-mail gönderebilenler dosya transferi konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. 

- MSN'de kendine hesap oluşturamayanlar yarıdan fazladır. 

- MSN kullanabilenler yeni kişi ekleme konusunda sıkıntı yaşamamaktadırlar. 

- MSN ile dosya transferi konusunda bir sıkıntı yaşanmamaktadır. 

- İnternettten alanıyla ilgili bilgileri takip edemeyenlerin oranı %53'tür. 

- Yarıdan fazla katılımcı forum sitelerinde paylaşım yapmak konusunda sıkıntı yaşamaktadır. 

- Katılımcıların %47'si forum sitelerinde nezaket kuralları ile ilgili bilgi sahibi değildir. 
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- Katılımcıların %41'i web sitelerini sık kullanılanlara ekleyememektedir. 

- İnternet explorer'ın ayarları hakkında bilgi sahibi olmayanların oranı yarıdan fazladır. 

- İnternetteki formatlar konusunda sıkıntı yaşayanların oranı katılımcıların yarısı kadardır. 

- İnternetten dosya indiremeyen katılımcıların oranı %59'dur. 

- Katılımcıların %65'i İnternetten dosya indirip okuyamamaktadır. 

- Katılımcıların %67'si alanındaki yayınları internetten takip edememektedir. 

- Katılımcıların büyük çoğunluğu (%61) alanıyla ilgili internetten bulduğu bilgilerin güvenilir olup 

olmadığına dikkat etmemektedir. 

- Katılımcıların %68'i arama motorlarında istediği konuya ulaşamadığını söylemektedir. 

- Katılımcıların yalnızca %28'i internet kütüphanelerinden istediği konuya ulaşabilmektedir. 

- Katılımcıların %40'ı daha sonra çalışabilmek için bis dosyayı bilgisayarına kaydedebilmektedir. 

- Katılımcıların yarıdan fazlası internetten çıktı alamamaktadır. 

- Yarıdan fazla katılımcı - %53 FTP'nin ne olduğunu bilmemektedir. 

- Katılımcıların yalnızca %27'si alanıyla ilgili günlük bilgileri ve haberleri takip edebilmektedir. 

- Katılımcıların %45'i web sitesi oluşturamamaktadır. 

- Katılımcıların %44'ü internetten hiç fayda sağlayamamaktadır. 

- Katılımcıların yarıdan fazlası (%52) internet üzerinden çok kullanıcılı proje kullanamamaktadır. 

- İnternet üzerinden bilgi alış verişinden bulunan insanlar ile yakın ilişkide olan katılımcıların oranı 

%27'dir. 

- Katılımcıların %56'sı internet üzerinden bilgi güvenliği konusunda kendini yeterli görmemektedir. 

- Katılımcıların %55'i bilgi alışverişinin kendilerine fayda sağlamayacağını düşünmektedir. 

- Alanımdaki yayınları internet üzerinden sürekli takip ederim tutumu, internet kullanımındaki 

yeterlilik ve IT kullanımları başarı sağlar tutumları üzerinde etkili bir faktördür. 

- Alanımdaki bilgilerin geçerli ve güvenilir olduğuna dikkat ederim tutumu internet kullanımındaki 

yeterlilik ve IT kullanımları başarı sağlar tutumları üzerinde etkili bir faktördür. 

- İnternet kütüphanelerinde arama yapabiliyorum tutumu internet kullanımındaki yeterlilik ve IT 

kullanımları başarı sağlar tutumları üzerinde etkili bir faktördür. 

- İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internetten alanımla ilgili günlük bilgi takibinde 

bulunabiliyorum, internet üzerinden kendimi geliştirebiliyorum, internet üzerinden arkadaşlarımla 

bilgi alışverişinde bulunabiliyorum tutumları birbirinden bağımsızdır. 

- İnternet kullanımındaki yeterlilik ile internetten alanımla ilgili günlük bilgi takibinde 

bulunabiliyorum, internet üzerinden arkadaşlarımla bilgi alışverişinde bulunabiliyorum tutumları 

birbirinden bağımsızdır. Bu faktör yalnızca internet üzerinden alanımla ilgili kendimi 

geliştirebiliyorum tutumu üzerinde etkilidir. 

- İnternet üzerinden elde edilen bilgilerin güvenirliği internet kullanımındaki yeterlilik üzerinde 

etkili bir faktör değil iken IT kullanımları akademik anlamda başarılı kılar faktörü üzerinde 

etkilidir. 

- Katılımcıların dil konusundaki yetersizlikleri açıktır. (%67’si yetersiz) Ancak regresyon analizi 

sonuçların bakıldığında dil bilmenin internetten daha fazla faydalanmaya ve alanla ilgili günlük 

haberleri takip edebilmeye daha fazla etkisi görülmektedir. 

Sonuç olarak, katılımcıların internet kullanım yeterliliklerinin yeterli olmadığı, interneti daha çok 

haberleşme ve sosyalleşme (facebook, chat, mail vb.) amaçlı kullandıkları, akademik alanda bilimsel veri 

sağlama konusunda yeterli kullanım düzeyine sahip olmadıkları tespit edilmiştir.  
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SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE İŞ UMUTSUZLUK VE KAYGI 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı sağlık işletmeciliği yönetimi bölümde öğrenim gören öğrencilerinin iş hayatı 

içinde yer edinme umutsuzluklarının ve kaygı düzeylerinin saptanmasıdır. Bununla birlikte, bu çalışma 

sağlık işletmeciliği öğrencilerinin umutsuzluk ve kaygı düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin kaygı 

düzeylerinin cinsiyete ve algılanan gelir düzeyine göre değişip değişmediğini incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür.  Araştırmaya, İstanbul, Ankara ve İzmir 

illerindeki bazı üniversitelerde sağlık işletmeciliği ve yönetimi bölümlerinde öğrenim gören 658 öğrenci 

dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler t-testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri ile 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin iş umutsuzluk ve kaygı düzeylerinin oldukça 

yüksek olduğu ve iş umutsuzluk düzeyleri ile kaygı düzeyleri arasında anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişki 

olduğu saptanmıştır. Bunun yanında, öğrencilerinin kaygı düzeyinin cinsiyet ve algılanan gelir düzeyi 

faktörlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler:  Umutsuzluk, Kaygı, Kariyer, Sağlık İşletmeciliği Fakültesi, Üniversite Öğrencisi 
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AN ANALYSIS OF WORK DESPAIR AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS IN THE 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE MANAGEMENT, AND A RESEARCH EXAMPLE 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine work life related despair and anxiety levels of students 

studying in the department of health care management. The study was also carried out with the purpose of 

determining the despair and anxiety levels of students in the department of health care management, and 

examining whether the anxiety levels of students change according to sex and perceived level of income. 

The research was conducted in a scanning model. A total of 658 students studying in health care 

management departments of some universities in the cities of Istanbul, Ankara and Izmir were included in 

the research. Data obtained were evaluated with t-test, variance analysis, and correlation and regression 

analyses. Following the research, it has been concluded that work despair and anxiety levels of students 

are considerably high and there is a significant and low level relation between work despair and anxiety 

levels of them. Moreover, anxiety level of students was found not to present a significant difference 

according to the factors of sex and perceived level of income 

  

Key Words: Despair, Anxiety, Career, Health Care Management Faculty, University Student  

 

1. Giriş 

 Bu çalışmada, sağlık işletmeciliği yönetimi öğrencilerinin iş hayatı içinde yer edinme 

umutsuzlukları ve algıladıkları kaygı düzeyleri incelenmektedir. Konu ile ilgili literatür ışığında 

umutsuzluk ve kaygı kavramları tanımlanmaya çalışılmış ve kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. 

 

1.1. Problem Durumu 

 Türkiye’de çok sayıda üniversite öğrencisi iş yaşamının zor olduğunu, mezun olduğu alanda 

çalışamayacağını yada mesleğine uygun bir kurumda çalışmayı başaramayacağını düşünerek 

kaygılanmakta ve mesleğine karşı olumsuz tutum geliştirmektedir. Bu durum üniversite eğitimi sürecinde 

başlamakta okul yılları ilerledikçe artarak devam etmektedir. Öğrenciler belli bir umutsuzluk duygusuna 

kapılmakta, olumsuz tutum oluşturarak kendilerine güvensizlik ve kaygı geliştirmektedirler. Tüm bu 

süreçte, öğrencilerin öğrenim gördüğü bölümün, kişisel faktörlerinin ve umutsuzluk düzeylerinin önemli 

rolü olduğu pek çok çalışmalarda belirtilmektedir.  

 

 Bu bilgilerden yola çıkılarak sağlık işletmeciliği yönetimi bölümünde öğrenim görmekte olan 

öğrencilerinin iş umutsuzluk ve kaygı düzeyleri ile öğrencilerin kişisel özelikleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesinin önemli olduğu düşünülmüş ve bu konunun araştırılması gerekli görülmüştür. Bu araştırma, 

Türkiye’de sağlık işletmeciliği öğrencilerinin iş umutsuzluk ve kaygı düzeylerini ve bu kaygının 

nedenlerini, ilişki olduğu faktörleri saptamayı amaçlamaktadır. 

 

1.1.  Literatür Çalışması ve Kuramsal Çerçeve  

 

Algılanan Umutsuzluk 
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 1950`den bu yana psikologlar ve psikiyatrlar, umudun sağlıktaki ve kendini iyi hissetmedeki 

rolüne vurgu yaparak, umudu amacın gerçekleştirilmesindeki olumlu beklenti olarak açıklamaktadır 

(Cheavens vd., 2006:136). Seligman’ın “öğrenilmiş çaresizlik”, Abramson, Seligman ve Teasdale’nin 

“çaresizlik” kuramından sonra Abramson, Metalsky ve Alloy bunlardan daha karmaşık olan “umutsuzluk” 

kuramını geliştirmişlerdir (Özben ve Argun, 2003.38). Umudun karşıtı olan umutsuzluk, bir amacı 

gerçekleştirmede olumsuz beklentiler ve çözümsüzlük duyguları içinde olma hali olarak açıklanmaktadır. 

Beck (1963)’in bilişsel kuramına göre umutsuzluk, depresyonun temelidir. Beck (1963), depresyonu 

tanımlarken bilişsel üçlü, sessiz kabullenişler ve bilişsel hatalar kavramlarını kullanmıştır. Bilişsel üçlü 

kişinin kendini, çevresini ve geleceğini olumsuz değerlendirmesidir. 

 

 Umudun en büyük özelliği, olumlu gelişmelerle beraber, bir çıkış yolu olduğuna ilişkin inanç ve 

planların başarılacağı öngörüsüdür. Umutsuzluk, hayata ve geleceğe bakıştaki kötümserliğin (Lavender ve 

Watkins, 2004:130) yükselmesine karşıt iyimserliğin azalması veya ortadan kalkmasıyla açıklanmaktadır 

(Kashani vd., 1991:331). Gelecekte olabilecek her şeyin şimdikinden daha iyi olmayacağı (Bayam vd., 

2002:7) ve geleceğe yönelik olumsuz bakış umutsuzluk kavramının ötesini oluşturmaktadır (O’Connor 

vd., 2004: 1100; Ehtiyar ve Üngören, 2008:165). Metalsky ve Joiner (aktaran Özben ve Argun, 2003:38) 

umutsuzluk hakkında üç bilişsel görüş ortaya atmışlardır. Onlara göre umutsuz kişi kötü olayları 

kaçınılmaz, kontrol edilemeyen nedenlere bağlamakta; kötü bir olaydan kendisi hakkında olumsuz bir 

sonuç çıkarmakta (“Ben değersizim”duygusu); kötü bir olayın gelecekte de kötü olaylara neden olacağını 

varsaymaktadır. Birçok araştırmada depresyon, intihar ve umutsuzluk arasında yakın bir ilişki bulunmuş, 

umutsuzluk ve kaygı düzeyi arasında doğru orantılı bir ilişki saptanmış ve umutsuzluğun intihar 

davranışını yordalayıcı önemli bir bilişsel değişken olduğu belirtilmiştir (Dilbaz ve Dilsiz, 1996; Şahin, 

2002; Bradley vd., 2004; MacLeod vd., 2005; Palmeri ve Connelly, 2005; Dereli ve Kabataş, 2009; Şahin, 

2009). 

 

Kaygı 

 “Kaygı” kavramı, nedeni açık olmayan korku ya da giderilemeyen isteklerden doğan sıkıntı ve 

sorunun ne olduğunu bilmeksizin duyulan belli belirsiz bir korku (Köknel, 1998:87) olarak ifade 

edilmektedir.  Kaygı kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel 

değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumu olarak tanımlanmaktadır (Yenilmez ve Özbey, 

2006). Cüceloğlu’na (2000:276) göre, kaygı, üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, çaresizlik, 

sonucu bilememe ve yargılanma duygularından birini veya çoğunu içerebilmektedir. Kaygı, beklenen bir 

tehlikeye karşı güçsüzlük duygusu uyandıran, rahatsız edici bir duygusal durum olarak tanımlanmaktadır 

(Aydın ve Takkaç, 2007: 259). Kaygı, içinde bulunduğu durumu tehdit edici olarak algılayan bireyin 

geliştirdiği temel duygulardan biridir (Gökçedağ, 2001:6). Kaygılı olan insanın davranışları bozulmakta, 

etkili bir öğrenme gerçekleştirememekte ve ortaya çıkan durumun bireye zarar verme, bir tehdit oluşturma 

derecesine göre bireyin kaygı düzeyi artmakta veya azalmaktadır (Tekindal, 2009:9). Bu noktada, kaygı, 

kişinin bir uyaranla karşı karsıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini 

gösteren bir uyarılmışlık durumu olarak açıklanabilmektedir. Kişi duygusal ya da fiziksel baskı 

altındayken ortaya çıkan bir tepkidir. Kaygı, üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, acizlik, sonucu 

bilememe, yargılanma gibi heyecanları ve sonuçları beraberinde getirmektedir (Uysal, 2007:12). 

 

 Kaygı, psikoloji, yönetim psikolojisi, eğitim yönetimi, sağlık yönetimi, örgütsel davranış ve 

yönetim bilimleri alanında en çok çalışılan konulardan birisidir. Araştırmacılar, uzun yıllardan beri kaygı 

ile ilişkili faktörleri incelemişler ve bu ilgilerinin sonunda da bu yapıyı açıklayabilecek ve tedavi 

edebilecek bazı kuramlar geliştirmişlerdir (Baloğlu, 1999:56). Kaygı, Spielberger tarafından genel olarak 

sürekli kaygı (trait anxiety) ve durumluk kaygı (state anxiety) şeklinde nitelendirilmiştir (Aktaran Öner ve 

Le Compte, 1985) Sürekli kaygı, belirli bir durum veya zamana göre ortaya çıkmayan, nispeten sürekli 

olan bir kaygıyı göstermektedir. Bu tip kaygı sahibi bireyler, herhangi bir durum veya zamanda kaygıya 

kapılabilmektedirler. Durumluk kaygı ise belirli durum veya zamanlarda kendisini gösteren bir kaygı 
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çeşididir ve ortaya çıktığı zaman veya durumlarda potansiyel olarak zarar verici veya tehlikeli bir durum 

gösterebilmektedir (Croft, 2000:155; Dede ve Dursun, 2008:14). Genel olarak, kişilik özellikleri, koşullar 

ve özel durumlara bağlı olmak üzere, kaygının üç kaynağı bulunmaktadır: Kişilik özelliklerinden 

kaynaklanan kaygıda devamlılık mevcutken, koşullara bağlı kaygı, belirli bir koşulda ve sürede yaşanan 

bir korku olarak tanımlanmaktadır. Özel durumlara bağlı kaygı ise, özel durum ve olaylara karşı 

geliştirilen bir korku olarak ifade edilmektedir (Aydın ve Takkaç, 2007:23).  

 

 Bununla birlikte, üniversite öğrencisi, birey olarak kendi sorunları ve gelişme sorunları olan bir 

kişidir (Özgüven, 1992). Sağlık işletmeciliği öğrencilerin kaygı durumları incelendiğinde ise, öğrenim 

sürecinde ve mezuniyet öncesinde öğrencinin kaygı duygusunu en yoğun hissettiği zaman olduğu 

belirtilmektedir (Dereli ve Kabataş, 2009:31). Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan araştırmalarda 

gelecek, iş bulma ve ekonomik hayat, üniversite yaşamı, sosyal ve boş zaman değerlendirme, sağlık, 

öğretim, insanlarla ilişki kurma, aile şeklinde problem alanları belirlenmiştir (Özdemir, 1985). Sözkonusu 

kaygı, öğrenciyi daha çok çalışmaya yönlendirebileceği gibi, bunun tersi olarak, çalışmaya konsantre 

olmasını engelleyerek, başarısız olmasına da neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalar, genel olarak, kaygı 

düzeyi yüksek olan üniversite öğrencilerinin başarı düzeylerinin düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Daha 

önce yapılan araştırmalar iş umutsuzluk, başarı düzeyleri ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi ele alarak, 

kaygının başarıyı engelleyen bir değişken olduğunu ortaya çıkarmış ve öğrencilerin iş umutsuzluk düzeyi 

ile ilişkili olduğunu tespit etmiştir.  

 Bu çalışmada ise, sağlık işletmeciliği öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin kaygı düzeyleri ile 

ilişkili olabileceği varsayımından yola çıkılarak, öğrencilerin iş umutsuzluk ve kaygı düzeyleri 

betimlenmeye çalışılmış ve öğrencilerin kişisel özellikleri ile kaygı ve umutsuzluk düzeyleri asındaki 

ilişkiler değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 

Araştırmanın Problem Cümlesi, Alt Problemler ve Hipotezleri 

 Araştırmada yanıt aranan problem cümlesi, alt problemleri ve test edilecek olan hipotezler 

şöyledir: 

 

Araştırmanın Problem Cümlesi 

 Sağlık işletmeciliği öğrencilerinin umutsuzluk düzeyi nedir? 

 Sağlık işletmeciliği öğrencilerinin kaygı düzeyi nedir? 

 

Araştırmanın Alt Problemleri  

 Yukarıda ifade edilen araştırmanın problem cümlesine dayalı olarak aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

 Sağlık İşletmeciliği Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin; 

 a. Cinsiyete, 

 b. Ailenin ve kendisinin gelir düzeyine kaygı düzeyleri arasında anlamlı fark var 

mıdır? 

 

Hipotezler  

 Araştırma problemine uygun olarak nicel araştırma bölümünün alternatif hipotezleri aşağıdaki 

gibidir. 
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H1: Öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık vardır. 

H2: Öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında gelir düzeyine göre anlamlı farklılık vardır. 

H3: Öğrencilerin iş umutsuzluk düzeyi ile kaygı düzeyleri arasında ilişki bulunmaktadır. 

H4: Öğrencilerin iş umutsuzluk düzeyi kaygı düzeylerini etkilemektedir.  

 

 

2. Aaraştırma Metodolojisi 

2.1. Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı  

 Bu araştırmanın modeli, öğrencilerin umutsuzluk ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi istendiğinden 

dolayı betimsel-ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır. (Karasar, 2006:77). Yapılan bu çalışmada evren 

olarak İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki bazı üniversitelerde araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

uygulamalı bir araştırma olup, kullanılan anketler internet ve posta yolu ile katılımcılara gönderilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi ise evren üzerinden tesadüfi yöntem ile seçilen bazı kamu, özel ve vakıf 

üniversitelerinde sağlık işletmeciliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerden oluşmuştur. Çalışmanın 

örneklemini ise toplam 658 öğrenci oluşturmaktadır.  

2.2. Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı 

 Araştırmada öğrencilerin sınıf düzeyini, cinsiyetini, öğrenim gördükleri dallarını, kaldıkları 

yerleri, algılanan gelir düzeyini, babanın ve annenin eğitim düzeyini belirlemeye yönelik sorulardan 

oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  

 Öğrencilerin “umutsuzluk” düzeylerini belirlemek için Beck, Weissman, Lester, ve Trexler (1974) 

tarafından geliştirilen “Beck Umutsuzluk Ölçeği” (BUÖ) kullanılmıştır. BUÖ 20 maddeden oluşan ve 

kendini değerlendirme türü bir ölçektir (Savaşır ve Şahin, 1997; Şahin, 2009). Elde edilen aritmetik 

toplam “umutsuzluk” puanının oluşturmaktadır (Dereli ve Kabataş, 2009). Ölçeğin bu araştırmadaki 

güvenirlik katsayısı 0,96 olarak tespit edilmiştir.  

  

 Anketin üçüncü bölümünde; öğrencilerin “kaygı” düzeylerini belirlemek için Durumluk ve Sürekli 

Kaygı düzeylerini belirlemek için, Öner ve Le Compte tarafından Türkçe’ye çevrilen Durumluk-Sürekli 

Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory -STAI) kullanılmıştır. Durumluk -sürekli kaygı envanteri 

(STAI) kısa ifadelerden oluşan bir özdeğerlendirme (self-evaluation) anketi olup Öner ve Le Compte 

tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir. Ölçeklerin test-tekrar test değişmezlik katsayıları Sürekli Kaygı 

Ölçeği için .73 ile .86, Durumluk Kaygı Ölçeği için .16 ile .54 arasında; alfa korelasyonları ile hesaplanan 

iç tutarlılık ve test homojenliğini yansıtan katsayılar Durumluk Kaygı için .83 ile .92, Sürekli Kaygı için 

.86 ile .92 bulunmuştur (Öner, 1997:368; Ehtiyar ve Üngören, 2008:168). Ölçeğin bu araştırmadaki 

güvenirlik katsayısı 0,94 olarak tespit edilmiştir. 

 

2.3. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

 Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, aile gelir durumu ve sağlık 

durumu gibi özelliklerinin örneklem içerisindeki dağılımları frekans analizleri ile belirlenmiştir.  

 

 Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında bayan katılımcıların %66 ile ağırlıkta olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların yaşlarına bakıldığında 25 yaşındaki katılımcıların %49 ile birinci sırada 

oldukları görülmektedir. Katılımcıların çoğu (%38) 3 kardeş olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların aile 

yada kendisinin gelir durumu sorusu sorulmuştur ve elde edilen sonuçlara göre, 1000-1500 lira veya 1501-

2000 lira arası gelire sahip olanlar %38, 2001 lira ve üzeri gelire sahip olanlar %25’tir. Öte yandan, 
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katılımcıların sağlık sorunu olup olmadığına yönelik soru sorulmuş olup, büyük çoğunluğunun herhangi 

bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların sağlık işletmeciliği yönetimi 

dersinden aldıkları not ortalamalarına bakıldığında düşük notlar göze çarpmaktadır. Buna göre en yüksek 

not 60 puandır. Katılımcıların %51’i 20-30 arası puan almaktadır. (Tablo 1) 

 

Tablo 1. Cinsiyet, Yaş ve Kardeş Sayısına İlişkin Sıklık Dağılımı 

Cinsiyet 

Bay 34% 

Bayan 66% 

Yaş 

22 29% 

25 49% 

27 22% 

Kardeş Sayısı 

1 25% 

2 25% 

3 38% 

4 13% 

Gelir Düzeyi 

1000-1500 38% 

1501-2000 38% 

2001 ve üzeri 25% 

  Sağlık Sorunu  

Evet 37% 

Hayır 63% 

Sağlık işletmeciliği yönetimine ilişkin derslerden aldığı not 

ortalaması (100 üzerinden) 

20-30 51% 
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31-40 20% 

41-50 21% 

51-60 7% 

 

 

2.5. Hipotezlere Yönelik Bulgular 

 Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın problemi doğrultusunda belirlenen hipotezlerin uygun 

istatistiksel yöntemler ile test edilmesine yer verilmiştir. Uygulamanın yapıldığı örneklemin 

büyüklüğünden ve Kolmogrow-Smirnof testinden elde edilen skorların normal dağılıma uygunluk 

göstermesinden dolayı parametrik olan istatistiksel testler uygulanmıştır (T Testi, Varyans Analizi). 

Ayrıca, katılımcıların umutsuzluk düzeyi ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere 

korelasyon analizinden (Pearson Correlation Test) ve iş umutsuzluğunun kaygı düzeyini açıklayıcılığını 

test etmek üzere regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

 Araştırmaya katılanların iş umutsuzluk ve kaygı düzeyi puan merkezi ve yaygınlık ölçütleri de 

değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılanların 

iş umutsuzluk puan ortalaması 3,65, kaygı puan ortalaması ise 3,78’dir 

 

 Tablo 2: Araştırmaya Katılanların İş Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyi Puan Merkezi ve 

Yaygınlık Ölçütleri 

 İş Umutsuzluk Kaygı 

Ortalama 3,65 3,78 

Ortanca 3,62 3,62 

Std. Sapma 1,28 1,15 

En küçük değer 1,00 1,00 

En büyük değer 5,00 5,00 

 

 Tablo 3. Cinsiyete Göre Kaygı Düzeylerine İlişkin T Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ortalama St.Sapma t Sig. 

Bay 238 3,89 13,85           -1,858       0,644 

Bayan 420 3,77 12,65 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre kaygı düzeylerine ilişkin t testi sonuçları 

Tablo 3’de verilmiştir. Öğrencilerin ölçeğin geneline verdikleri puanların “cinsiyetlerine” göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemeden önce, Levene’s testi ile iki dağılımın varyanslarının 

homojenliği test edilmiş, ölçeğin genelinin varyanslarının homojen olduğu görülmüştür (p>.05).  Buna 

göre erkek öğrencilerin kaygı düzeylerine ilişkin ortalama değer 3,89 iken, bayan öğrencilerin ortalaması 

3,77 olarak elde edilmiştir. Elde edilen -1,858 t değeri 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (Sig.=0,644>0,05). Başka bir ifade ile araştırmaya katılan bay ve bayan öğrencilerin kaygı 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.  

 

 Tablo 4. Gelir Durumuna Göre Kaygı Düzeylerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

Gelir Durumu N Ortalama Standart 

Sapma 

F p 

1000-1500 270 3,75 13,57 0,759 0,464 

1501-2000 

2001 ve üzeri 

173 3,52 12,66 

 115 3,63 12,72   

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin gelir durumuna göre kaygı düzeylerine ilişkin varyans analizi 

sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Buna göre 100-1500 lira gelir seviyesine sahip öğrencilerin kaygı 

düzeylerine ilişkin ortalama değer 3,75 iken, 1501-2000 lira seviyesine sahip olanların ortalaması da 3,52, 

ve 2001 ve üzeri seviyeye sahip öğrencilerin ortalaması 3,63 olarak elde edilmiştir. Elde edilen 0,759 F 

istatistik değeri 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Sig.=0,464>0,05). Başka 

bir ifade ile farklı gelir seviyelerine sahip öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.  

 

Bu sonuçlara dayanarak H1 ve H2 hipotezleri desteklenmemiştir. 

 

Aşağıdaki Tablo 5’de görüldüğü üzere, öğrencilerin iş umutsuzluk düzeyi ile kaygı düzeyi ilişkisi 

incelendiğinde; iş umutsuzluk ve kaygı düzeyi arasında pozitif yönde, istatistiksel olarak anlamlı, zayıf 

düzeyde ilişki saptanmıştır (p<0,05). Elde edilen bu sonuca dayanarak, “H3 hipotezi kabul edilmiştir”.  

 

 Tablo 5: İş Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyi İlişkisi (Pearson Korelasyon Testi Kullanılmıştır) 

 İş Umutsuzluk Kaygı Düzeyi 

İş Umutsuzluk Düzeyi 

  

  

r 1 ,301 

p . ,000 

n 658 658 

Kaygı Düzeyi r ,301 1 
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p ,000 . 

n 658 658 

 

Bununla birlikte, iş umutsuzluk ile kaygı düzeyi regresyon analizi incelendiğinde; modelin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05; f=28,658) ortaya çıkmıştır. Modelde, bağımsız değişken olan 

iş umutsuzluk düzeyi, kaygı düzeyinin %9’ unu açıklamaktadır. İş umutsuzluk kaygı düzeyini 0,37 

katsayısı ile etkilemektedir. Regresyon analizi ile elde edilen sonuçlar aşağıdaki Tablo 6’de 

sunulmaktadır. 

 

 Tablo 6: İş Umutsuzluk ile Kaygı Düzeyi Regresyon Analizi 

 

 
Beta Β t R

2
 Düz. R

2
 F P 

Bağımsız 

Değişkenler 

       

İş Umutsuzluk ,301 ,371 5,448 ,093 ,091 28,658 ,000 

Bağımlı değişken=Kaygı; p<0,05 

 

Elde edilen bu sonuca dayanarak, “H4 hipotezi kabul edilmiştir”.  

 

3.Sonuç veTartışma 

 

 Bu çalışmada, sağlık işletmeciliği yönetimi bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerinin iş 

umutsuzluk ve kaygı düzeyleri ile öğrencilerin kişisel özelikleri arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırmanın modeli, öğrencilerin umutsuzluk ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi istendiğinden dolayı 

betimsel-ilişkisel tarama modeline dayanmıştır. Yapılan araştırmanın örneklemi evren üzerinden tesadüfi 

yöntem ile seçilen bazı kamu, özel ve vakıf üniversitelerinde sağlık işletmeciliği bölümünde öğrenim 

gören öğrencilerden oluşmuştur. Toplam 658 öğrencinin katılımı ile yürütülen araştırmadan elde edilen 

verilen istatistik programı ve yöntemleri ile çözümlenmeye çalışılmıştır.  

 Araştırmaya katılanların iş umutsuzluk ve kaygı düzeyi puan merkezi ve yaygınlık ölçütleri 

değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılanların iş umutsuzluk puan ortalamasının 

3,65, kaygı puan ortalaması ise 3,78 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre kaygı düzeylerine ilişkin t testi sonuçları incelenmiş ve öğrencilerin ölçeğin geneline 

verdikleri puanların “cinsiyetlerine” göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlenmiştir. Buna 

göre erkek öğrencilerin kaygı düzeylerine ilişkin ortalama değer 3,89 iken, bayan öğrencilerin ortalaması 

3,77 olarak elde edilmiştir. Elde edilen -1,858 t değeri 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (Sig.=0,644>0,05). Bu sonuca dayanarak, araştırmaya katılan bay ve bayan öğrencilerin 

kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin gelir 

durumuna göre kaygı düzeylerine ilişkin varyans analizi sonuçlarına göre elde edilen 0,759 F istatistik 

değeri 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Sig.=0,464>0,05). Bu sonuca 
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dayanarak, farklı gelir seviyelerine sahip öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı 

tespit edilmiştir. Bu bağlamda, H1 ve H2 hipotezleri desteklenmemiştir.  

 Öte yandan, öğrencilerin iş umutsuzluk düzeyi ile kaygı düzeyi ilişkisi incelendiğinde; iş 

umutsuzluk ve kaygı düzeyi arasında pozitif yönde, istatistiksel olarak anlamlı, zayıf düzeyde ilişki 

saptanmıştır (p<0,05). Elde edilen bu sonuca dayanarak, H3 hipotezi kabul edilmiştir. Bununla birlikte, iş 

umutsuzluk ile kaygı düzeyi regresyon analizi incelendiğinde; modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

(p<0,05; f=28,658) ortaya çıkmıştır ve iş umutsuzluk düzeyinin kaygı düzeyinin %9’ unu açıkladığı 

belirlenmiştir. Aynı zamanda, iş umutsuzluğun kaygı düzeyini 0,37 katsayısı ile etkilemekte olduğu 

görülmüştür. Elde edilen bu sonuca dayanarak, H4 hipotezi kabul edilmiştir. Tüm bu sonuçlara dayanarak, 

öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında cinsiyetlerine göre ve gelir düzeyine göre anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. Öğrencilerin iş umutsuzluk düzeyi ile kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde ancak 

zayıf bir ilişki bulunmaktadır ve öğrencilerin iş umutsuzluk düzeyi kaygı düzeylerini pozitif olarak 

etkilemektedir.  

 

 Bu çalışmanın sonuçlarının Dereli ve Kabataş (2009) tarafından yapılan sağlık yüksekokulu son 

sınıf öğrencilerinin iş bulma kaygıları ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi konulu çalışmasının 

bulguları ile uyumlu olduğu görülmektedir. Şahin (2002) tarafından yapılan öğrencilerin umutsuzluk 

düzeyi konulu çalışmasının bulguları ve Tümerdem (2007) tarafından yürütülen üniversite son sınıf 

öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen etmenler konulu çalışmasının sonuçları ile de uyumlu olduğu 

gözlenmektedir. Bunun yanında, bu araştırmanın sonuçlarının Dursun ve Aytaç (2012) tarafından yapılan 

üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına yönelik beklentileri ve iş deneyimleri ile umutsuzluk ve kaygı 

düzeyleri arasındaki ilişki konulu araştırmanın bulguları ile de benzer nitelikte olduğu görülmektedir. Yine 

bu çalışmanın sonuçları, umutsuzluk düzeyi ve kaygı düzeyi alanında üniversite öğrencileri ve sağlık 

işletmeciliği öğrencileri üzerinde yapılmış olan Türk ve yabancı çok sayıda araştırma bulguları ile de 

uyumlu ve destekler niteliktedir (örn. Bernstein vd., 1989; Getz, 1994; Bayam vd., 2002; Ümmet, 2007; 

Özmen vd., 2008; Chaplin vd., 2009; Duman vd., 2009; Özyürek ve Demiray, 2010; Deveci vd., 2011) . 

 

 Sonuç olarak, yapılan bu araştırma ile sağlık işletmeciliği öğrencilerinin iş umutsuzluğunun ve 

kaygı durumlarının oldukça yüksek olduğu ve umutsuzluk düzeylerinin artması ile kaygı düzeylerinde de 

bir artışın oluştuğu görülmüştür. Bu durum gerek sağlık işletmeciliği öğrencileri gerekse de çok sayıda 

bölümde üniversite ve mesleki öğrenimini sürdürmekte olan öğrencilerin duygu ve kaygı durumları 

hakkında bir öngörü sağlamaktadır. Bu sonuçlara dayanarak, umutsuzluğu yoğun olarak yaşayanlar başta 

olmak üzere etkili faktörler değerlendirilerek mesleki eğitim alan öğrencilere yönelik psikolojik da-

nışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesinin geleceğe yönelik kaygının azaltılabilmesinde ve 

öğrencilerin özgüvenlerinin arttırılabilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Özellikle de sağlık 

sektörü gibi insan yaşamı için ve ülkenin refahı için son derece önem arz eden bir sektörde gelecekte 

görev yapacak olan bireylerin bu tür umutsuzluk ve kaygı gibi olumsuz duygularının sebep ve 

sonuçlarının anlaşılması, önlemlerin hazırlanabilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın da bu 

konudaki literatüre ve sağlık yönetimi alanına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. 

 

 Ancak, bu araştırmanın yalnızca İstanbul ilinde ve sınırlı sayıda üniversite ve öğrenciden oluşması 

kısıtlılığını oluşturmaktadır. Çalışmanın ileriki dönemlerde farklı illeri ve eğitim kurumlarını da 

kapsayacak şekilde yürütülmesiyle ve diğer bazı sosyo psikolojik, kişisel, durumsal ve kişilik özelliği gibi 

değişkenlerin de araştırma çerçevesine dahil edilmesiyle çok daha güvenilir ve geçerli sonuçlara 

ulaşılabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışma, hemşirelerin algıladıkları liderlik tarzının iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma 

niyetine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Gebze’de faaliyette bulunan iki devlet 

hastanesinde çalışan hemşireler arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 150 hemşireye anket 

uygulanmış ve bu anketlerin tamamı analiz için uygun görülmüştür. Çalışma sonunda anketle toplanan 

veriler SPSS 11.5 programında analiz edilmiştir. Korelâsyon, faktör, güvenilirlik analizleri yapılarak 

önerilen hipotezler regresyon analizi ile test edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre transformasyonel liderlik algısının işten ayrılma niyetini 

olumsuz ve iş performansını olumlu olarak etkilediği diğer taraftan transaksiyonel liderlik algısının işten 

ayrılma niyetini olumlu olarak, iş tatminini olumsuz olarak etkilediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Transformasyonel Liderlik, Transaksiyonel Liderlik, İş Tatmini, İş 

Performansı, İşten Ayrılma Niyeti. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the effect of nurses perceived leadership styles on job 

performance, turnover intention and job performance. Research carried out among nurses working on two 

state hospitals in Gebze. In this context questionnaire applied150 nurses and all of these questionnaires 

were available for analysis.The collected data were analyzed using SPSS 11.5. Correlation, factor, 

reliability analysis were conducted and hypotheses were tested by regression analysis. 

According to the findings the perception of transformational leadership negatively effects turnover 

intention and positively effects job performance. On the other hand the perception of transactional 

leadership positively effects turnover intention and negatively effects job satisfaction 

Key Words: Transformational leadership, Transactional leadership, Job satisfaction, Job 

performance, Turnover intention 
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1.Giriş 

Günümüzde bütün örgütlerde olduğu gibi sağlık hizmetleri de değişim ve gelişim içinde yer 

almaktadır. Sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan hastane hizmetlerinde karmaşık teknoloji 

ve yoğun insan ilişkilerinin yer alması önemli yönetsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

durum hastane hizmetlerinin sorumluluk ve etki alanlarının genişlemesine yol açmaktadır. Buradaki başarı 

ya da belirlenen hedeflere ulaşma ya da hemşirelik hizmetlerindeki etkinlik ve verimlilik sergilenen 

liderlik davranışları ile çok yakından ilgilidir (Velioğlu ve Vatan, 2002). Sürekli değişen çevre koşullarına, 

işletmenin uyum sağlayabilmesi ve kendini yenilemesini liderler sağlayabilir. 

Liderlik davranışları, hastane yöneticilerinin amaçlara ulaşma yönündeki eylemlerini içerir. Bu 

davranışların bilinmesi ve değerlendirilmesinin hastanelere egemen olan yönetici tipinin belirlenmesini ve 

örgütsel işleyişin gerçeklerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır (Ofluoğlu, 2002). 

Hastaneler açık sistemlerdir; dış çevreden gelen etkilere karşı duyarlıdır; davranışlarını çevrenin 

beklenti ve baskıları doğrultusunda biçimlendirmektedir. Bütün sistemler gibi hastaneler de çevresel 

sisteme adaptasyon gösterirler ancak çevresel baskılar sistemin uyum gösteremeyeceği kadar büyük ise 

sistem çevre ile yeni bir denge kuruncaya kadar değişime girişir. Bu süreç ise Katz ve Khan’ın 

anlatımıyla, yenilik ve yaratıcılık isteyen bir uyarlanmadır ve üst düzeyde liderlik gerektirmektedir (Katz 

ve Kahn, 1979). 

Sağlık sistemleri karmaşıklaştıkça, hizmet sunan profesyonellerin uyum gerekliliği arttıkça, 

yönetim kadrosu ve klinik personelin işbirliği yapması, faaliyetleri koordine etmesi, ortak sonuçlar 

üretmesi bir zorunluluk halini almaktadır. İşbirliği oluşturmak adına, yönetici etkin liderlik özelliklerine 

sahip olmaları ve liderlik yöntemleri kullanmalarına gerek duyulmaktadır (O’Grady, 1994).  

Liderliğin birincil varlık nedeni, örgüt için uygun amaç ve hedeflerin belirlenmesidir. Bu amaç ve 

hedefler doğrultusunda hemşirelik grubuna yön verecek, örgütleyip bir plan dâhilinde harekete geçirecek 

olan lider, grupta bulunan herkesin fikirlerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ortak bir noktada buluşturup, bu 

ortak karar ve fikirlerin açıklanması, diğer gruplar karşısında kendini ifade edebilmesini sağlar.  

Lider, sağlık sektöründe değişik hizmet disiplinlerinden katılımcıların faaliyetlerini 

bütünleştirmenin ötesinde çok yönlü ilişkilerin kurulmasının gerektirdiğinin farkında olmalıdır. 

Bağlantıların oluşturulması ve bütünleşme sağlama yolunda lider hemşire; var olan ve potansiyel 

işbirlikçileri belirleme, değişik koşullarda ve farklı ortamlarda çalışanlar arasında paylaşabilecek bir 

vizyon oluşturma, her katılımcının girişime, diğerlerine ve kendisine olabilecek faydaların değerini 

tanımlama, bilgiyi paylaşarak iletişimi sağlama, katılımları ödüllendirme ve doğru zamanda bu 

bütünleştirilmiş çabayı resmiyete dökme sorumluluklarına sahiptir (Patricia, 1999).  

Örgütün bütüncül bir anlayışa sahip olması ve bu anlayışın başarıya ulaşması büyük ölçüde lider 

yöneticinin etkili olmasına bağlıdır. Yaratıcılıklarıyla, vizyonlarıyla, liderlik kalitesini sürekli 

geliştirmeleriyle, risk ve sorumluluk alacak cesarette olmalarıyla, öğrenmeye odaklı, gelişmeyi 

destekleyen iş ortamı yaratmalarıyla başarıyı üst düzeye taşırlar. Bu çerçevede, hemşireler tarafından 

algılanan liderlik onların iş sonuçlarını etkileyecektir. Bu çalışmamızın amacı hemşireler tarafından 

algılanan liderlik tarzının hemşirelerde iş performansı, iş tatmini ve işten ayrıma niyetine etkisinin 

incelenmesidir. 

2.Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik 

Dönüşümcü liderlik, son yirmi yılda, liderlik davranışlarının karmaşıklığı nedeniyle ve liderlik 

etkinliğini deşifre etmek için birçok araştırmanın odağı olmuştur  (Piccolo ve Colquitt, 2006). Dönüşümcü 

liderlik ilk olarak James MacGregor Burns tarafından 1978 yılında ortaya atılmış olup Bass (1985) 

tarafından geliştirilmiştir. Dönüşümcü liderlik, liderin başında bulunduğu grup ya da organizasyonun 

amaçlarına yönelik yeni bir bakış açısı ortaya koyması ve izleyicileri bu yeni açılıma doğru harekete 

geçirmesi sürecidir. Dönüşümcü lider; organizasyonları, değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirerek üstün 

performansa ulaştıran kişidir (Koçel, 2010: 592). Özetle dönüşümcü liderler belirlenen örgütsel hedefleri 
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gerçekleştirmek üzere izleyicilerin değerlerini, inançlarını ve davranışlarını değiştirebilen liderlerdir. 

Dönüşümcü liderler takipçilerine ilham kaynağı olarak, onları zorluklarla yüzleştirerek ve onların kişisel 

gelişimlerini ölçerek takipçilerini motive ederler (Shiva ve Suar, 2010). Dönüşümcü liderlik daha çok 

izleyicilerinin değerleri, inançları ve davranışları ile ilgilenir. Dönüşümcü lider izleyicilerine karşı 

sempatik davranışlar gösterir ve talimatlarda, yönergelerde ve etkileşimlerde merhametli liderliğini 

sürdürür (Shah ve Diğ., 2011). Dönüşümcü liderliğin özü, istenen geleceğe ulaştıracak vizyona ilham ile 

bağlı olmaktır (Leach, 2005). Dönüşümcü liderlik geleneksel olarak dört bileşene ayrılmaktadır. (1) ilham 

verici motivasyon; (2) idealleştirme etkisi; (3) kişiselleştirilmiş ilgi ve (4) entellektüel uyarım (Chemers, 

2000).  

3.Transakiyonel (Etkileşimci) Liderlik 

Etkileşimci liderler, çalışanların geçmişten süregelen faaliyetlerini daha etkin ve verimli kılmak 

veya iyileştirmek suretiyle iş yapma ve yaptırma yolunu seçmektedirler. Bu yaklaşımı benimseyen 

liderler; yetkilerini çalışanları ödüllendirmek, daha çok çaba göstermeleri için para ve statü vermek 

biçiminde kullanırlar. Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi yönleri ile çok az ilgilenirler (Eren, 2004:345). 

Etkileşimci lider çalışanlar ve lider arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmıştır. Gelenekçi bir yapıya sahip 

olan etkileşimci liderlere göre çalışanlar kendilerinden beklenilen kadarını yaparlar. Lider karşılıklı 

bağlılıkla, çalışanlara istediklerini verdiği sürece başarı bekler. Etkileşimci lider hedeflere ulaştırmak için 

daha pratik davranır. Sorunlara zamanında müdahale ederler (Jung, 2001). Dönüşümcü liderliğin etkisi, 

etkileşimci liderliğin tersine çalışanların stres ve tükenmişlik düzeyi üzerinde önemlidir. Etkileşimci 

liderlikte direktiflerle baskın bir tarz sergilerken, dönüşümcü liderlikte astları yetkilendirme, güçlendirme 

yolu ile çalışanların etkin olduğu bir tarz söz konusudur (Blayney ve Blotnicky, 2010) . 

Etkileşimci liderlik davranışı üç boyuttan oluşmaktadır. Ödüle Bağlılık boyutu liderin belirlediği 

performans seviyesine ulaştığı zaman izleyenlerini ödüllendirmesidir. İstisnalarla yönetim boyutunda ise 

lider işler yolunda gitmediği zaman duruma müdahale eder. Bu boyut aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır. 

Aktif lider, performans hedefinden sapmalar oluştuğunda duruma müdahale eder. Pasif lider ise önceden 

belirlenmiş prosedüre uymama eğilimi ortaya çıktığında harekete geçer (Bass ve Steidlmeier, 1999). 

4.Metodoloji 

4.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, hemşirelerde algılanan liderlik tarzının iş tatmini, iş performansı ve işten 

ayrılma niyetine etkisine etkisinin ölçülmesidir. 

4.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırma evreni Gebzede faaliyet gösteren iki devlet hastanesi’ni kapsamakta olup örneklem 

kümesi de bu ana kütle içerisinden rastgele seçilen 150 hemşireden oluşmaktadır. 

4.3.Araştırma Verilerinin Toplanması 

Araştırma dâhilinde kullanılan ankette, kişisel bilgiler bölümünün yanında, işten ayrılma niyeti, iş 

tatmini ve iş performansı soruları yer almıştır. Araştırmada anket katılımcılarının belirtilen ifadelere hangi 

düzeyde katıldıklarını anlamak için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek sırasıyla; (1) 

“Kesinlikle Katılmıyorum”, (2) “Katılmıyorum”, (3) “Kararsızım”, (4) “Katılıyorum”, (5) “Kesinlikle 

Katılıyorum” şeklide ifadeler belirlenmiştir. 

Anket yoluyla elde edilen verilerin analizinde SPSS İstatistik Paket programının kullanılması 

tercih edilmiştir. Ölçekte yer alan soruların ilgili faktörlere yüklenip yüklenmediğinin belirlenmesinde 

faktör analizi kullanılmıştır. Bunun yanında değişkenlerin ortalamaları ve standart sapmaları için 

tanımlayıcı istatistiklerden, her bir değişkenin diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Son olarak ise geliştirilmiş olan hipotezlerin test edilmesinde 

regresyon analizi kullanılmıştır.  

4.4.Araştırmada Kullanılan Ölçekler 
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Araştırmada yer alan ölçeklere ilişkin olarak; Bass’ın ve Avolio liderlik ölçeği kullanılmıştır. İş 

tatmini soruları Schwepker (2001)’in, işten ayrılma niyeti soruları Camman, fichman, Jenkins ve Klesh 

(1979)’in ve iş performansı soruları Valentine ve ark.(2010)’ın yaptığı çalışmalarından uyarlanmıştır.  

4.5.Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın modeli aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

 

            

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

 

Bunun yanında, araştırmanın amacına yönelik olarak 6 ayrı hipotez oluşturulmuştur. Aşağıda 

sırasıyla bu hipotezler yer almaktadır. 

H1: Transformasyonel liderlik algısı işten ayrılma niyetini olumsuz olarak etkiler. 

H2: Transformasyonel liderlik algısı iş tatminini olumlu olarak etkiler. 

H3: Transformasyonel liderlik algısı iş performansını olumlu olarak etkiler. 

H4: Transaksiyonel liderlik algısı işten ayrılma niyetini olumsuz olarak etkiler. 

H5: Transaksiyonel liderlik algısı iş tatminini olumlu olarak etkiler. 

H6: Transaksiyonel liderlik algısı iş performansını olumlu olarak etkiler. 

4.6.Araştırmanın Bulguları 

4.6.1.Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Ait Bulgular 

Aşağıdaki tabloda anket sorularına cevap veren örneklem grubuna ait sosyo-demografik özeller 

aktarılmış olup sorulara vermiş oldukları yanıtların yüzdesel dağılımları yer almaktadır. 

Tablo 17: Hemşirelerin Demogafik Değişkenlere Göre Dağılımı 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde % 

Cinsiyet  Erkek                            28 19% 

Kadın 122 81% 

Yaş 25 yaş altı 27 18% 

26-30 yaş 56 37% 

Transformasyonel Liderlik 

Transaksiyonel Liderlik 

İşten Ayrılma Niyeti 

İş Tatmini 

Liderlik Algılamaları İşe Yönelik Algılamalar 

İş Performansı 
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31-35 yaş 36 24% 

36-40 yaş 23 15% 

40 yaş ve üzeri 8 5% 

Medeni durum Evli 49 33% 

Bekâr                                                        93 62% 

Dul 7 5% 

Eğitim durumu  Sağlık Meslek Lisesi                                       15 10% 

Ön lisans 86 57% 

Lisans 47 31% 

Lisansüstü/Doktora 2 1% 

Bu kurumda kaç yıldır 

çalışmaktasınız? 
1 yıldan az 15 10% 

1-5 yıl arası 86 57% 

6-10 yıl arası 47 32% 

11-15 yıl arası 2 1% 

16 yıl ve üzeri 0 0% 

Mesleğinizi kaç yıldır 

yapmaktasınız? 
1 yıldan az 6 4% 

1-5 yıl arası 49 33% 

6-10 yıl arası 46 31% 

11-15 yıl arası 34 23% 

16 yıl ve üzeri 16 11% 

Mesleği ne şekilde seçtiniz? 
Ailemin isteği  47 30% 

İş imkânı olduğu için  45 30% 

Çevrenin etkisi        29 20% 

İsteyerek seçtim 29 20% 

Yukarıdaki tablo bize, örneklem grubunun sosyo-demografik özellikleri ve bu konudaki sorulara 

vermiş oldukları yanıtların yüzdesel dağılımlarını göstermektedir. 
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Tablodan da görüldüğü üzere elde edilen sonuçlara göre; örneklem grubuna ait deneklerin büyük 

bir kısmının kadın (%81) olduğu, erkek deneklerin kısıtlı bir düzeyde (%19) yer aldığı görülmektedir. Yaş 

dağılımı bazında, örneklem grubunun %18’inin 25 yaş altı, %37’sinin 26-30 yaş grubuna dâhil olduğu, 

%24’ünün 31-35 yaş grubuna, %15’inin 36-40 yaş grubuna ve %5’inin de 40 yaş üstü gruba dâhil olduğu 

görülmektedir. Medeni durum bazında, örneklem grubunun %33’ünün evli olduğu, %62’sinin bekâr 

olduğu ve %5’inin de boşanmış/dul olduğu görülmektedir. 

Eğitim durumu bakımından, %10’unun sağlık meslek lisesi mezunu olduğu, %57’sinin ön lisans, 

%31’inin lisans ve %1’inin ise yüksek lisans/doktora mezunu olduğu görülmektedir. 

Kurumda çalışılan süre bakımından, ankete katılına örneklem grubunun %10’unun 1 yıldan az 

süredir, %57’sinin 1-5 yıl arası, %32’sinin 6-10 yıl arası, %1’inin 11-15 yıl arası süredir kurumda çalıştığı 

görülmektedir. 

Aynı şekilde meleğini yapma süreleri bakımından ise, ankete katılına örneklem grubunun 

%4’ünün 1 yıldan az süredir, %33’ünün 1-5 yıl arası, %31’inin 6-10 yıl arası, %23’ünün 11-15 yıl arası, 

%11’inin ise 16 yıldan uzun süredir mesleğini yaptığı görülmektedir. 

Son olarak, örneklem grubunun mesleği ne şekilde seçtiği incelendiğinde; %30’unun ailesinin 

isteği ile %30’unun iş imkânı olduğu için, %20’sininçevrenin etkisi ile ve %20’sinin de isteyerek seçtiği 

görülmektedir. 

4.6.2.Faktör Analizi 

Anket verilerine faktör analizi uygulanmış olup elde edilen sonuçlar aracılığıyla ölçeğin yapısal 

geçerliliği test edilmiştir. Faktör analizinin temel amacı, birbirleri arasında herhangi bir ilişki bulunduğu 

düşünülen farklı ve çok sayıdaki değişken tanımlanmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla 

daha anket değişkenlerini gruplama ve daha az sayıdaki temel boyuta indirgeyerek özetlemektir. Başka bir 

ifade ile belirtmek gerekirse; faktör analizi, aralarında herhangi bir ilişki bulunabilecek farklı ve çok 

sayıda değişkenin oluşturduğu bir veri setine ait ilişkilerin ortaya konarak bu sayede kavramlar arasında 

incelenen olası ilişkilerin daha basit bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlayan bir analiz yöntemidir. Bu 

çok değişkenli analiz tekniği genel olarak kullanılan bir ölçeğin yapısal geçerliliğinin test edilmesinde en 

yaygın kullanılan yöntemlerden biri faktör analizidir. Araştırma kapsamında da aşağıdaki tablo 2’te 

görüldüğü üzere, ilgili anket ölçeklerine yönelik uygulanan faktör analizi çalışması sonucunda her bir 

faktörün toplam açıklanan varyansları ve faktör yükleri elde edilmiştir. Genel değerlendirme açısından 

elde edilen analiz sonuçlarında toplam açıklanan varyans için 0,50 değeri kabul edilebilir bir oran olarak 

değerlendirilmektedir (Yeniçeri ve Erten, 2008). 

Anket çalışmasında faktör analiz tabi tutulan ölçekler Likert tipi olmak üzere toplam 40 sorudan 

oluşmaktadır. Yapılan faktör analiz sonucunda her ölçeğe ait sorular toplamda 5 faktöre yüklenmiş olduğu 

görülmüştür. Ayrıca elde edilen sonuçlar bakımında açıklanan toplam varyans %86 olarak hesaplanmıştır. 

Aşağıdaki tabloda da görülebileceği üzere, işe ilişkin değişkenler ölçeği için en düşük faktör 

yükleme oranı 0,415 olup en yüksek faktör yükleme oranı ise 0,954 olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Faktör Analizi Tablosu 

Faktörler 

   1 2 3 4 5 

İAN1 Kurumdan ayrılmayı düşünüyorum      -,653 

İAN3 Mümkün olan ilk fırsatta kurumdan ayrılacağım     -,954 

İT1 İşim bana başarma duygusu veriyor   ,938   
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İT2 İşim tatmin edicidir   ,670   

İp2 Hedeflerimi gerçekleştiririm ya da aşarım.  ,773    

İp3 Problem çıktığında hızla çözerim.  ,896    

İY3 Astlarının tüm hatalarını takip eder.    ,586  

İY4 Yöneticim konumunu muhafaza etmek için olabilecek 

başarısızlıklara dikkatini verir. 
   ,829  

KÖD2 Yöneticim performans hedeflerini gerçekleştirmede kimin 

nelerden sorumlu olduğunu açıkça belirtir. 
   ,592  

İET1 Yöneticim çalışanlarına birlikte çalıştıkları için gurur 

duymalarını telkin eder 
,835     

İET2 Yöneticim Grubun menfaatlerini kişisel çıkarlarının 

önünde tutar 
,415     

İET4 Yöneticim bizlere Güçlü ve özgüveni olan bir duruş 

sergiler 
,815     

İED1 Yöneticim Çalışanlarına önemli değer yargılarını ve 

ilkelerini hatırlatır 
,813     

İED2 Yöneticim Çalışanlarına, güçlü bir amaç duygusuna sahip 

olmanın önemini belirtir 
,875     

İED3 Yöneticim aldığı kararların ahlaki ve etik sonuçlarını göz 

önünde bulundurur 
,918     

İED4 Yöneticim müşterek bir görev ve sorumluluk duygusuna 

sahip olmanın önemini vurgular 
,718     

İVM1 Yöneticim Gelecek hakkında pozitif konuşur ,718     

İVM2 Yöneticim Tamamlanması gereken işler hakkında istekli 

bir biçimde konuşur 
,830     

İVM3 Yöneticim Çalışanlarına, vizyonumuz doğrultusunda 

çalışmamız gerektiğini anlatır 
,753     

İVM4 Yöneticim Çalışanlarıma, hedeflere ulaşma konusunda 

güvendiğini söyler 
,797     

EE1 Yöneticim Kritik varsayımların uygun olup olmadığını 

sorgulamak için yeniden gözden geçirir 
,878     

EE2 Yöneticim sorunların çözümünde farklı yöntemler arar ,836     
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EE3 Yöneticim Astlarının sorunlara farklı açılardan bakmaya 

teşvik eder 
,885     

EE4 Yöneticim Çalışanlarına, işlerin nasıl tamamlanacağı 

hakkında yeni yollar önerir 
,879     

BG1 Yöneticim Öğretmeye ve koçluğa zaman ayırır ,795     

BG2 Yöneticim Çalışanlarına sadece bir grubun üyesinden 

olmaktan ziyade bir birey gibi davranır 
,840     

BG3 Yöneticim her bir bireyin, diğerlerinden farklı ihtiyaçlara, 

yeteneklere ve isteklere sahip olmasını saygı ile karşılar 
,914     

BG4 Yöneticim çalışanlarına güçlü taraflarını geliştirmeleri için 

yardım eder 
,843     

*1-Transformasyonel Liderlik, 2-İş Performansı, 3-İş Tatmini, 4-Transaksiyonel Liderlik, 5-İşten 

Ayrılma Niyeti. Açıklanan toplam varyans oranı %86 

Ölçek faktör analizi sonunda 28 soruya indirilmiş olup ölçeğe ait soruların toplamda 5 faktöre 

ayrıldığı görülmektedir. 

4.6.3.Korelâsyon Analizi 

Korelasyon analizi iki değişken arasındaki birlikteliği ve yönü belirlemek için sıklıkla tercih 

edilen bir istatistik yönetimi olup karşılıklı ilişki analizi olarak da adlandırılmaktadır. Bu analiz yardımıyla 

doğrusal yönlü ilişkiler ortaya konmaya çalışılmakta olup analiz sonuçlar doğrusal olmayan bir ilişkide 

anlamsız değerler alabilmektedir.  

Analiz sonucundan elde edilen korelasyon katsayısı kısaca, bir değişkendeki değişimin diğer bir 

değişkendeki değişimin ne kadarını açıkladığını gösteren bir katsayıdır. Karşılıklı ilişkiyi gösteren 

korelasyon katsayısı, sebep-sonuç ilişkisini göstermediği için, bir bağımlı ve bağımsız değişken arasında 

aranabildiği gibi, iki bağımlı yada bağımsız değişken arasında da aranabilmektedir (Nakip ve diğerleri, 

2006). 

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, sırasıyla modeldeki değişkenlere ait ortalama, standart 

sapma ve korelasyon analizi sonuçları hesaplanmıştır. Tabloda yer verilen korelasyon katsayıları, 

değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve yönlerini göstermektedir. Ve elde edilen sonuçlar 

bakımından sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde her ilişkiye ait pozitif veya negatif yönde bir ilişki 

olduğu görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlara göre, %1 anlamlılık düzeyinde en yüksek ilişki (-,396) transformasyonel 

liderlik ile işten ayrılma niyeti arasında görülmüş olup en düşük korelasyon katsayısına sahip ilişki ise 

(,174) ile iş performansı ile iş tatmini arasındadır. Analiz sonuçları tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3: Korelasyon Analizi 

  µ σ α 1 2 3 4 

1 Transformasyonel Liderlik 2,76 1,18 0,98     

2 Transaksiyonel Liderlik 3,33 1,11 0,60 -,265**    
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3 İş Performansı 3,98 1,01 0,73 ,137 -,131   

4 İş Tatmini 2,77 1,27 0,73 ,145 -,279** ,174*  

5 İşten Ayrılma Niyeti 2,98 1,37 0,75 -,396** ,194* -,115 -,092 

**P<0.01 

*P<0.05 

4.6.4.Regresyon Analizi 

Bir bağımsız değişken ve buna bağlı bulunduğu varsayılan bağımlı değişken arasındaki ilişki 

geçmişteki gözlemler yardımı ile saptanınca, iki değişken arasında matematiksel bir ilişki bulunup 

bulunmadığı, var ise bunun ne biçimde olduğu ve daha sonra, bağımsız değişken bilindiği takdirde buna 

bağlı bulunan değişkenin ne olacağı tahmin edilebilmektedir. Bu tahmin için yapılan analize regresyon 

analizi denilmektedir (Ergün, 1995). 

Araştırmada yer alan hipotezleri test etmek için 3 regresyon modeli oluşturulmuştur. Aşağıdaki 

tabloda oluşturulan regresyon modelleri görülmektedir. Modellerde transformasyonel liderlik ve 

transaksiyonel liderlik bağımsız değişken olarak yer almaktadır. Modellerden ilk ikisi anlamlıdır, üçüncü 

model ise anlamsız olarak hesaplanmıştır (Tablo 4). 

Model 1’de F değeri F=14.579 olarak bulunmuştur. R² değeri ise 0,166 olarak bulunmuştur. R² 

değeri (belirlilik veya tanımlayıcılık katsayısı) bağımlı değişkendeki değişimin ne kadar bağımsız 

değişkenler tarafından tanımlanabildiğini gösteren bir ölçüdür. Diğer bir ifade ile modeldeki bağımsız 

değişkenlerin tümü, işten ayrılma niyetinin %17’sini açıklamaktadır. Modele göre transformasyonel 

liderlik algısı işten ayrılma niyetini olumsuz olarak etkilemektedir (P<0,01). (H1 Kabul) 

Model 2’de F değeri F=6,672 olarak bulunmuştur. R² değeri ise 0,083 olarak bulunmuştur. 

Modeldeki bağımsız değişkenlerin tümü, iş tatmini değişkeninin %8’ini açıklamaktadır. Modele göre 

transaksiyonel liderlik algısı iş tatminini olumlu olarak etkilemektedir (P<0,01). (H5 Kabul) 

Model 3’te F değeri ve R² değeri hesaplanamamıştır. Modeldeki bağımsız değişkenlerin tümü, iş 

performansını açıklayamamaktadır. Model ilgili olasılık değerlerine göre istatistiksel olarak anlamsızdır 

(P<0,01). 

Buna göre, araştırma hipotezlerinden sırasıyla H1 ve H3 kabul edilmiş, H2, H4, H5 ve H6 ise ret 

edilmiştir. Aşağıdaki regresyon tablosunda sonuçlar detaylarıyla görülebilmektedir. 

Tablo 4: Genel Regresyon Modelleri Tablosu 

 Model 1 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

Model 2 

İş Tatmini 

Model 3 

İş Performansı 

Bağımsız değişkenler 

Model 1 Model 2 Model 3 

β t Β t β t 

Transformasyonel Liderlik (H1, H2, H3) -,371 -4,745** ,076 ,932 ,110 1,307* 

Transaksiyonel Liderlik (H4, H5, H6) ,096 1,230* -,259 -3,159** -,101 -1,202 
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F 

Sig. 

,166 

14.579 

.000 

,083 

6.672 

.002 

,028 

2.341 

.060 

**P<0.01 

*P<0,10 

5.Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, hemşireler yöneticilerin liderlik tarzı algılamalarının iş tatmini, iş performansı ve 

işten ayrılma niyetine etkilerinin belirlenmesi amacına yönelik yapılmıştır.  

Araştırmada alan uygulaması olarak Gebze’de faaliyet gösteren iki devlet hastanesinde çalışan 

hemşirelerden 150 kişiye anket çalışması uygulanmış ve bu anketlerin tamamı analiz için uygun 

görülmüştür. Çalışma sonunda toplanan veriler SPSS 11.5 programında analiz edilmiştir. Korelâsyon, 

faktör, güvenilirlik analizleri yapılarak önerilen model regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen 

bulgular çerçevesinde aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır: 

Araştırmada yer alan hipotezleri test etmek için 3 regresyon modeli oluşturulmuştur. Modellerde 

transformasyonel liderlik ve transaksiyonel liderlik bağımsız değişken olarak yer almaktadır.  

Modellerdeki bağımsız değişkenlerin tümü, işten ayrılma niyetinin %17’sini, iş tatmini 

değişkeninin %8’ini ve iş performansının %2’ni açıklamaktadır.  

Regresyon analizi sonuçlarına göre transformasyonel liderlik algısı işten ayrılma niyetini olumsuz, 

iş performansını olumlu olarak etkilemektedir (P<0,01; P<0,10), transaksiyonel liderlik algısı işten 

ayrılma niyetini olumlu, iş tatminini olumsuz olarak etkilemektedir (P<0,10; P<0,01). Araştırma 

sonucunda hipotezlerden sırasıyla H1 ve H3 kabul edilmiş, H2, H4, H5 ve H6 ise ret edilmiştir. Hemşirelerde 

transaksiyonel liderlik algısı işten ayrılma niyetini artırmasına karşın, transformasyonel liderlik algısı işten 

ayrılma niyetini azaltmaktadır. Diğer taraftan transaksiyonel liderlik algılaması hemşirelerde iş tatminini 

azaltmaktadır. İş performansı açısından bakıldığında transformasyonel liderlik iş performansını olumlu 

olarak etkilemektedir. Çalışanlar açısından iş performansının yüksek olması yanı sıra düşük işten ayrılma 

eğiliminin olması uygulamalar açısından daha faydalı olacağı açıktır. Dolayısıyla yöneticilerin 

transformasyonel liderlik özellikleriyle hareket etmesi düşünülebilir.  

Genel ortaya konan sonuçlar incelediğinde bu araştırmanın, sadece bir kamu hastanesinde 

gerçekleştirilmiş olması önemli bir kısıttır. Bu sebeple burada elde edilen sonuçların Türkiye’deki hastane 

sektörüne yönelik genelleme yapılabilmesi olasılığı oldukça düşüktür. Fakat Türkiye’de sağlık 

hizmetlerinde yapılacak liderlik, iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma konularına yönelik alanlarda 

yapılacak farklı bilimsel çalışmalarda daha çok ili, hastaneyi veya bölgeyi kapsayacak çalışmaların 

yapılması o bölgeye yönelik farklı çözümler geliştirilebilmesinde önemli faydalar sağlayabilir.  
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ÖZET  

 

  Hasta ve yaralanın taşınması, her zaman acil müdahalenin en önemli konularından birisi 

olmuştur. Taşıma amacıyla kullanılan en önemli araçlar ise ambulanslardır. Türkiye’de bu amaçla 

örgütlenmiş 112 Acil Sağlık Hizmetleri il sağlık müdürlüklerine bağlı olarak çalışan “İl Ambulans Servisi 

Başhekimliği” tarafından yürütülmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ilk ve acil tıbbi yardımın verildiği 

sağlık hizmeti alanıdır. 

  Sağlık hizmetlerinin finansmanı ister hizmetten faydalananlardan ister sosyal güvenlik 

kurumlarından karşılansın sürdürülebilir bir finansman, diğer faktörler yanında, doğru ve izlenebilir bir 

maliyet sisteminin kurulmasına bağlıdır. Sosyal güvenlik kurumlarının üzerindeki finansman baskısını 

hafifletmek ve sağlık alanında kamunun giderlerini azaltabilmenin bir yolu da sağlık hizmetlerinde etkin 

maliyet yönetimidir.  

  Bu çalışmanın amacı 112 Acil sağlık hizmetlerinde (ambulans hizmetleri) maliyet analizi 

yapmaktır. Bu amaçla toplam ve birim hizmet maliyetleri, kaynaklandığı unsurlar ile yönetilebilir 

maliyetleri belirlemek açısından bu unsurlardaki değişim ve ayrıca en önemli girdilerden personel ve 

ambulans kullanımına dayalı olarak verimlilik düzeyi incelenmiştir. 

  Çalışma, Adana İli 112 acil sağlık hizmetleri maliyetlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda, 

2010 ve 2011 yılları faaliyet verileri çalışmaya dahil edilmiştir. Faaliyet raporları ve ilişkili diğer verilere 

dayalı olarak maliyetlerinin hesaplanmasına ve performansın yönü belirlenmeye çalışılmıştır. 112 Acil 

hizmetlerin gelir-gider farkı, ambulans istasyonu, ambulans ve personel sayısı ile maliyetleri, vaka adedi 

parametresi kullanılarak verimlilik analizine tabi tutulmuştur. 

  Sağlık hizmetlerinin emek-yoğun bir üretim olduğu bilinmekle birlikte bu yoğunluğun 

ambulans hizmetlerinde daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır. Her iki yılda da toplam maliyetler içinde 

personel maliyetleri payının %70’in üzerinde olduğu ve bu payın ikinci yılda daha da yükseldiği 

bulunmuştur. Gelir-gider farkı, giderler lehine artmış ve bu artışta personel maliyetinin artışı yanında 

gelirlerin azalışı da etkili olmuştur. Adana 112 acil hizmetlerinin vaka başına birim hizmet maliyeti 2010 

yılında 206 TL iken 2011 yılında yaklaşık 190 TL olarak gerçekleşmiştir. İstasyon, ambulans ve personel 

başına verimlilik analizine göre, ambulans başına düşen vaka adedi açısından verimlilikte iyileşme 

meydana gelirken, istasyon ve personel başına düşen vaka adedinde ise gerileme yaşanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: 112 acil hizmetlerinde maliyet, ambulans hizmetlerinde maliyet ve verimlilik 
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COST ANALYSIS OF 112 EMERGENCY HEALTH SERVICES 

 

    ABSTRACT  

Objective: Sustainable health financing depends heavily on accurate, tractable cost management. The study 

aims to make cost analyses of 112 Emergency health services. For the purpose, the costs of total and unit 

services,causes, changes in these factors together with staff and ambulance use efficiency levels are 

analyzed.  

Materials-Methods: The study deals with costs of Adana 112 emergency health services. The service data 

of 2010-2011 are used. The difference between revenue and expenses, ambulance stations, ambulance and 

staff numbers and costs are put to efficiency analyses by using case number parameter.  

Results: For both years, staff cost share is over %70. In the second year, the share increases more. The 

profit-loss statement verifies that the costs are increased. Case unit service cost was 213 TL in 2010 and 

reduced to 190 TL in 2011. 

Conclusion: Efficiency improves in terms of cases, however, effiency of station and staff decreases. 

Keywords: Costs of 112 Emergency Services, Ambulance Services Costs, Efficiency 

 

1. Giriş 

  Kişinin ve çevresindekilerin yaşamını tehdit eden sağlık sorunları, ev kazaları, iş kazaları, 

trafik kazaları, saldırı ve yaralanma gibi birçok durum acil durum olarak kabul edilmektedir. Acil sağlık 

hizmetinin diğer hizmet alanlarından farklı özellikleri vardır. Bunların en başında acil sağlık hizmetinin 

ertelenemez oluşu ve gerektiği anda karşılanması zorunluluğu vardır.  

  Herhangi bir olay veya kaza anında acil zinciri, hastanın ilk ve acil tıbbi yardımı ile 

başlayıp, hastanın acil servisler ve rehabilitasyon merkezlerine taşınması ile devam etmektedir. hasta ve 

yaralanın taşınması, her zaman acil müdahalenin en önemli konularından birisi olmuştur. Taşıma amacıyla 

kullanılan en önemli araçlar ise ambulanslardır.  

  Türkiye’de bu amaçla kurulan acil sağlık hizmetlerinin merkezi teşkilatı, Sağlık Bakanlığı 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire 

Başkanlığı” olarak hizmetlerini yürütmektedir. Taşrada ise il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan 112 

şube müdürlüklerine bağlı “İl Ambulans Servisi Başhekimliği” tarafından yürütülmektedir. 

  112 Acil Sağlık Hizmetleri acil sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık hizmeti alanlarıdır. 

Acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç 

desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini 

kapsamaktadır. 112 Acil sağlık hizmetinde genellikle travmatik olaylar insanın yaşamsal bütünlüğüne 

yönelik tehdit içeren olaylar yaşanmaktadır.  

  Sağlık kurumlarının planlama ve kontrol süreçlerinde, performanslarının ölçüm ve 

değerlendirilmesinde ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir finansmanı bakımından maliyet analizleri 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda uzmanlaşmış iş gücü ve maliyeti son derece yüksek tıbbi cihaz ve 



 

504 
 

ekipmanla sunulan 112 acil sağlık hizmetlerinin de maliyetinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi önemli bir 

konudur. Acil sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde sunulması; kullanılan kaynakların 

kontrol edilmesi ve sağlıklı maliyet bilgileri elde etmenin yanında, sistemin yapısı ve işleyişi hakkında 

güvenilir bilgiler elde etmekle mümkündür. 

  Sağlık hizmetinin finansmanı ister hizmetten faydalananlardan ister devlet tarafından 

karşılansın, hizmetlerin fiyatlandırılmasının gerçeğe yakın bir şekilde tespit edilmesi doğru bir maliyet 

sisteminin kurulmasına bağlıdır. Sosyal güvenlik kurumlarının üzerindeki baskıyı hafifletmek ve sağlık 

alanında kamunun giderlerini azaltabilmek için izlenecek yollardan birisi de sağlık alanında etkin maliyet 

yönetimidir. Maliyet kontrol yöntemleriyle yöneticiler, maliyetlerin azaltılması, kullanılan her türlü girdi 

ve çıktının etkin ve verimli kullanılması, çalışanların performanslarının belirlenmesi gibi konularda daha 

doğru kararlar alabilmektedirler. 

  Bu çalışmanın amacı 112 Acil sağlık hizmetlerinde (ambulans hizmetleri) maliyet analizi 

yapmaktır. Bu amaçla hizmet maliyetleri, maliyetlerin kaynaklandığı unsurları, yönetilebilir maliyetleri 

belirlemek açısından ve bu unsurlardaki değişim incelenecektir. Çalışmada Adana ilinde faaliyet gösteren 

112 Acil sağlık hizmetleri (ambulans hizmetleri)’nin faaliyet raporları incelenerek, 112 acil sağlık 

hizmetleri (ambulans hizmetleri)’nin maliyetlerinin hesaplanması ve iki yıllık bir süreçte performansın 

yönü belirlenmeye çalışılmaktadır. 

2. Maliyet ve Acil Sağlık Hizmetleri İle İlgili Temel Kavramlar  

2.1.Maliyet, Gider ve Harcama Kavramları 

Maliyet, bir mamul veya hizmetin edinilmesi için o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki 

dönemde yapılan harcamalardan o mamul ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakârlıkların parasal 

tutarıdır(1). Harcama, bir mamul, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın 

ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır(1). Örneğin ilk madde ve 

malzeme, makine, bina alımında yapılan ödemeler ve borçlanmalar buna örnek olarak gösterilebilir. Gider 

ise bir işletmenin belirli bir dönemdeki mamul teslimi veya üretim, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş 

konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlar veya 

yükümlülüklerinde meydana gelen artışlardır(2). 

Maliyet muhasebesi ise “Bir işletmede üretilen mamul ve hizmet birimlerinin elde edilmesi ve bunların 

alıcılara ulaştırılıp paraya çevrilmesi için, işletmenin yaptığı fedakarlığın parasal ölçüsünü gösteren 

maliyetlerin, hangi giderlerden oluştuğunu belirleyen, söz konusu giderleri; türleri, fonksiyonları ve gider 

yerleri bakımından hesap planındaki sınıflandırma doğrultusunda kaydedip izleyen, bu bilgilerin inceleme 

ve yorumunun yapılmasına imkan verecek raporların hazırlanmasını ve maliyetlerin kontrolünü amaç 

bilen işlemler bütünüdür” biçiminde tanımlanabilir(1). Bu işlemler sonucunda üretilen bilgiler, işletmenin 

değişik düzey ve görevdeki yöneticilerinin bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Maliyet muhasebesinin amaçları şu başlıklar altında ele alınabilir(3): 

- Üretilen mamul ve hizmetlerin toplam ve birim maliyetlerini hesaplamak, 

- Geleceğe yönelik planların (bütçelerin) yapılmasına yardım etmek, 

- Kalite standardını korumak koşuluyla giderlerin kontrolü ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak 

yöntemleri geliştirmek, 

- Seçenekler arasında karar vermek durumunda olan yöneticilere maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir 

bilgiler vermek. 

  Maliyetler değişik açılardan sınıflandırılabilir. Ancak genel olarak maliyet türlerini şu 

şekilde sınıflandırmak mümkündür. Yasal işlem açısından maliyetler, temel ve ek maliyet diye ikiye 
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ayrılırlar. Doğal nitelikleri açısından maliyetler malzeme, işçilik, dış edim, sermaye ve başka maliyetler 

olmak üzere beşe ayrılır (3). 

2.2. Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Servisleri 

  Acil sağlık hizmetinin diğer hizmet alanlarından farklı özellikleri vardır. Bunların en 

başında acil sağlık hizmetinin ertelenemez oluşu ve gerektiği anda karşılanması zorunluluğu vardır.

 Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim 

almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve 

kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerine denir(7). “112 İl Sağlık Hizmetleri” ise illerde sağlık 

müdürlüklerinin acil sağlık hizmetleri şubesi bünyesinde kurulu il ambulans servisine bağlı; konusunda 

özel eğitim almış ekipler tarafından, hastalık ve yaralanma durumlarında ayrıca olağan dışı durumlarda, 

tam donanımlı ambulans, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında sunulan tüm sağlık 

hizmetleri olarak tanımlanmaktadır (8). 

  112 Acil Sağlık Hizmetlerinin amacı, ani yaralanan veya hastalanan kişilere, en kısa 

sürede ulaşıp olay yerinde ve nakil esnasında eldeki imkanlar ölçüsünde gerekli ilk acil tıbbi bakımı 

yapmaktır. 112 Acil Sağlık Hizmeti, hasta ve yaralıların bulunduğu olay yerinde başlar, hastaneye nakil 

esnasında kesintisiz olarak devam eder ve hastaneye ulaşıldığında ise hasta ya da yaralıların acil servis 

sorumlu hekimi ve sağlık personellerine teslim edilmesi ile sona erer.  

  Bu kapsamda yürütülen ambulans hizmetlerinin başlıca hedefleri ve amaçları arasında; 

hayatı korumak, beklenmedik tehlikelere karşı koruyucu önlemler almak, tedaviyi hızlandırmak, zamanı 

doğru ve planlı kullanmak, ilk ve acil yardım hizmetleri sayılmaktadır(9).  

2.2.1. Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri 112 Ambulans Servisleri 

  Türkiye’de bu amaçla kurulan acil sağlık hizmetlerinin merkezi teşkilatı Sağlık Bakanlığı 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire 

Başkanlığı” olarak hizmetlerini yürütmektedir. Taşrada ise il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan 112 

şube müdürlüklerine bağlı “İl Ambulans Servisi Başhekimliği” tarafından yürütülmektedir. 

 

Tablo.1: Türkiye’de 112 acil servis hizmetlerinin gelişimi 

Yıllar Değişim 

1993 

İlk ve Acil Yardım (Acil tıp) yeni bir uzmanlık dalı oldu. Dokuz Eylül ve Fırat 

Üniversitesinde İlk ve Acil Yardım anabilim dalları açıldı ve uzmanlık eğitimi 

vermeye başladı. 

Acil tıp teknikeri eğitim programı başladı. 

1994 
Hastane öncesi hizmetlerde 077 Hızır Acil’den “112 Acil Yardım ve Kurtarma”ya 

geçildi. 

1994-

1995 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 112 ekipleri kuruldu. Ambulans ekiplerinde sağlık 

memurları, ebeler ve hemşireler, az bir kısmında ise doktorlar görev yapmaktaydı. 

1996 
Sağlık Bakanlığına bağlı okullarda ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği bölümü 

açıldı. 
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2000 

Acil sağlık hizmetlerinin bütün yurtta eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli 

olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine 

dair usul ve esasları belirleyen “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarıldı. 

2004 

İlk defa Sağlık Bakanlığı’nın 112 acil yardım ve kurtarma istasyonlarına ve hastane 

acil servislerine ambulans ve acil bakım teknikeri ve acil tıp teknisyenlerinin 

atamaları yapıldı. 

2007 

2000 yılında çıkarılan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği”nde değişiklik yapılarak 

28. maddesine ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) ve acil tıp teknisyenlerinin 

(ATT) görev, yetki ve sorumlulukları eklendi. 

2009 

“Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul 

ve Esaslarına Dair Tebliği” hazırlanarak “Yetişkin Uygulama ve Çocuk Uygulama 

Kılavuzu”nda AABT VE ATT’nin görev, yetki ve sorumlulukları algoritma hâline 

getirildi. 

 

  7 Aralık 2006 tarihinde ve 26369 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nde ambulanslar verdiği 

sağlık hizmeti bakımına göre sınıflandırılmıştır (10) 

2.2.2. İllerde Ambulans Hizmetleri Organizasyon Yapısı 

 Bir bölgede veya ilde, acil hastalık ve yaralanma durumlarında ambulans için acil çağrılar tek bir 

merkeze yapılmaktadır. Türkiye’de acil çağrı için aranan “112” telefonlarının karşılandığı “Komuta 

Kontrol Merkezi” acil çağrıları değerlendirildiği, gerektiğinde en yakın 112 Acil Yardım ve Kurtarma 

İstasyonu’na telsiz/telefon ile ulaştığı, hasta veya olay yerine ambulans/ambulansları yönlendirdiği 

birimdir. Komuta Kontrol Merkezi, 112 çağrılarının değerlendirilmesi, ambulans ekibinin olay yerine 

yönlendirilmesi, hasta yakınlarına ilk yardım bilgisi verilmesi, 112 kayıtlarının tutulması, olağandışı 

durumlarda koordinasyon ve olay yönetimi, diğer durumlarla işbirliği, rapor hazırlama vb. görevleri yerine 

getirmektedir(11) 

Şekil 1. Acil sağlık hizmetleri şubesi (14) 
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2.2.3. Ambulans Hizmetleri İşleyiş Süreci 

  Hizmet üretim süreci acil yardım çağrısı ile başlar ve aşağıdaki aşamaları izler (12); 

i. Acil sağlık yardım çağrısı: Hizmete ulaşmada ilk aşama, acil sağlık yardımı gerektiren durumlarda 

merkeze yapılan, başvuru niteliğindeki çağrıdır. Çağrı merkeze, ücretsiz aranabilen 112 numaralı telefon 

aracılığı ile veya diğer iletişim araçları vasıtası ile yapılır. Çağrı, merkezin gerekli hizmeti değerlendirmesi 

ve planlayabilmesi için olay yeri ve niteliği bilgilerinin yanında hasta ya da yaralı sayısı gibi bilgileri de 

içerir (12). 

ii. Çağrının değerlendirilmesi: Merkez, topladığı bilgiler ışığında, talebin acil sağlık hizmeti gerektirip 

gerektirmediğini değerlendirir. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan hekime aittir (12). 

iii. Yönlendirme: Acil sağlık hizmeti içinde belirtilen istasyonlar, acil servisler ve destek hizmetleri 

gerektiğinde, merkez tarafından yönlendirilir. Yönlendirme, yardım talebinin ulaşmasını takiben, merkez 

tarafından mevcut iletişim sistemi ile en kısa sürede, talebin mahiyetine en uygun ve/veya en yakın birim 

veya birimlerin görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir. Ayrıca merkez, durumun niteliğine göre ihtiyaç 

duyduğu diğer kuruluşlarında hizmetlerini yönlendirebilmeleri maksadıyla bilgilendirir. Merkez, ekip 

tarafından müdahale esnasında talep edilen tıbbi danışmanlık için 24 saat süre ile gerekli tıbbi danışman 

bulundurmak veya tıbbi danışmanlık yapacak Müdürlüğün teklifi Valiliğin onayı ile yetkilendirilmiş bir 

uzman hekime yönlendirmekle yükümlüdür. Gerektiğinde Eğitim Hastaneleri ve Üniversitelerin ilgili 

bölümlerindeki uzman hekimlerden de bilgi desteği alınır (12). 

iv. Olay yerine varış ve ilk müdahale: Merkez tarafından yönlendirilen birim en kısa sürede olay yerine 

ulaşır. Olay yerine ulaşan ekip, yönlendirme sırasında ve olay yerinde edindiği bilgiler ışığında acil sağlık 

yardımını gerçekleştirir. Hizmet olay yerinde verilmiş ve hastanın daha ileri tıbbi müdahaleye ihtiyacı 

bulunmuyor ise ekip sunduğu hizmet ile ilgili bilgileri merkeze bildirir.Hizmeti sunan ekip tarafından 

yapılan değerlendirme sonucunda, ileri tıbbî müdahaleye ihtiyacı olan hastanın ambulans ile nakline karar 

verilir (12). 

v. Sağlık Kurumuna Nakil: Ekip, nakle karar verir ise, nakil başlamadan merkez ile iletişime geçerek, 

gerektiğinde hastanın durumuna en uygun acil servis hakkında yönlendirme ister. Merkez, hizmet 

kapsamında yer alan acil servislerin o andaki kapasiteleri ışığında, ekibi yönlendirir. Merkez, 

yönlendirmeyi takiben, gerektiğinde acil servisi olay hakkında bilgilendirir. Nakil sırasında gerekli 

görülüyor ise, tıbbi müdahale sürdürülür. Nakil sırasındaki tıbbi müdahalenin yürütülmesi için, bilgi 

desteğine ihtiyaç duyulur ise, uygun kurum ve kuruluş ile merkez üzerinden veya iletişim imkanı var ise 

doğrudan temas kurulur (12). 

vi. Acil servise nakil: Hasta acil servise, tıbbi değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon 

sağlandıktan sonra gerekli bilgilendirmeyi takiben nakledilir (12). 

vii. İstasyona dönüş ve hasta kayıt bildirimi: Hastanın transportunu yapan ambulans servisi, bulunduğu 

istasyona döner ve müdahalede bulunduğu vaka/hasta sonucunu 112 komuta kontrol merkezine bildirir ve 

ilgili alanlara hasta kaydını yapar. 

viii. Aylık Kayıt ve bildirimler: Acil sağlık hizmeti sunan bütün kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk 

tüzel kişiler ve gerçek kişiler ve bunlar tarafından kurulan sağlık kurum ve kuruluşları, merkeze periyodik 

şekilde, aylık olarak gerekli bildirimi yaparlar (12). 
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2.2.4. Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Servislerinde Maliyet Unsurları 

  Hizmetin örgütlenişi ve bir kamu hizmeti olarak tayin edilmesi gereği, maliyetleri 

girdilere göre sınıflama yapmak ambulans hizmetlerinde daha uygun gözükmektedir. Bu maliyetler 

incelendiğinde şöyle görülmektedir; 

Mal alımları maliyeti: 112 acil sağlık hizmetlerinde mal alımları maliyetlerine ilaç maliyeti, ekipman 

maliyeti, ambulanslarda kullanılan araç bakım mazot maliyeti, bilgisayar maliyeti, tıbbı malzeme 

maliyetleri girmektedir.  

Hizmet maliyeti: 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan iletişim giderleri, bilgisayar yazılım maliyetleri, 

araçların sigorta ve kasko maliyeti, telsiz bakım ve temizlik maliyetleri bu kapsam içine girmektedir. 

Yapım işleri maliyeti:112 acil sağlık hizmetlerinin binalarına yapılan yenileme yada ek bina yapım 

maliyetleri bu kapsam içine girmektedir.  

Kira giderleri maliyeti: 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulans kira giderleri ve 112 acil 

sağlık hizmetlerine kiralanan bina giderleri maliyetlerini kapsamaktadır. 

Bina giderleri maliyeti: Elektrik, su, doğalgaz, temizlik maliyetleri girmektedir. 

Personel maliyeti: 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personellerden doktor, ATT, sağlık memuru, 

hemşire, ebe, şoför,hizmetli vb. çalışan personellerin maaşları 112 acil sağlık hizmetlerinin maliyet 

hanesine girmektedir.  

 

2.2.5. Acil Sağlık Hizmetleri Gelirleri 

  112 acil sağlık hizmetlerinde ambulansların kullanımı ve hasta sevki sırasında il sağlık 

müdürlüklerine bağlı döner sermaye adına doldurulan formlar kullanılmakta ve tahakkuk edilen ücret, 

kişinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan tahsil edilmektedir. Böylelikle gerek hasta gerekse de 

hasta yakınlarından doğrudan herhangi bir ücret talep edilmemektedir (13). Sosyal güvencesi olmayan 

veya ödeme gücü olmayanlardan da ücret talep edilemeyeceği ilgili acil sağlık hizmeti yönetmeliğinde 

belirtilmiştir (Madde 37: RG-24.03.2011-25412).  

  112 acil sağlık hizmetlerinin bir diğer geliri ise trafik kazaları sonrasında alınan bilgiler ve 

trafik raporları doğrultusunda, 112 ambulans ücreti kazaya karışan araçların sigorta şirketlerinden ayrıca 

talep edilmekte ve ilgili kanun çerçevesinde Karşılanmaktadır (13).  

  2010 yılından itibaren ise 112 acil sağlık hizmetlerinin yaptıkları işlemler Sağlık 

Uygulama Tebliği tarafından ücretlendirilerek 112 acil sağlık hizmetlerinin gelir hanesine yazılmaktadır. 

  

3. Gereç ve Yöntem 

  Araştırma Adana ilindeki 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 2010 ve 2011 yılı faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Bu doğrultuda Adana ilindeki 112 Acil sağlık hizmetlerinin 2010 ve 2011 faaliyet 

raporundan elde edilen veriler tasnif edilerek çalışmaya dahil edilmiştir. Bu veriler; 

 - 112 Acil sağlık hizmetlerine ait gelirleri, 

 - 112 Acil hizmetlerin toplam giderleri, 



 

509 
 

 - 112 Acil sağlık hizmetlerinin gelir-gider karşılaştırması, 

 - 112 Acil hizmetlerine ait ambulans istasyonları, 

 - 112 Acil’deki toplam ambulans sayısı, 

 - 112 Acil hizmetlerinin gelirlerinin kaynaklarına göre dağılımı, 

 - 112 Acil personelin maliyeti, 

 - 112 Acil’de çalışan personel sayısı, 

 - Ambulans servisi için yapılan alımlar ile ilgili başlıklar altında tasnif edilmiş ve analize tabi 

tutulmuştur. Çalışmada yöntem olarak yüzde ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde Microsoft Excel programı kullanılmıştır.  

  Maliyetleri sınıflandırma yöntemi olarak girdilere göre sınıflama yöntemi kullanılmıştır. 

Girdilerin türü ve kapsamı aşağıdaki gibidir. 

Hizmet gelirleri, sosyal güvenlik kurumundan tahsil edilmektedir. Ayrıca trafik kazalarında kazaya sebep 

olan kişilerin araçlarının sigorta şirketlerine 112 acil hizmetlerin fatura edildiği ve bu şekilde tahsilat 

yapılmaktadır. 

Personel giderleri, hizmetlerin sunumunda görevli personelin maaş ve döner sermaye bordrolarından elde 

edilen brüt maaşların toplamından oluşmaktadır. 

Araç bakım, mazot, amortisman ve sigorta giderleri hizmet sunumunda kullanılan ambulansın yıllık 

sigorta, bakım ve amortisman tutarlarının ilgili aya düşen kısmını içermektedir. Mazot giderleri ise 

istasyonda tutulan yakıt alım defterinden ilgili aya ait bilgilerden elde edilmiştir. 

Bina giderleri, İstasyonun ve Komuta Kontrol Merkezinin konuşlandığı binaların aylık su, elektrik, 

doğalgaz faturalarından sağlanmıştır.  

Bilgisayar ve ofis giderleri, İstasyonda ve Komuta Kontrol Merkezinde kullanılan bilgisayarlara ait 

bakım tamir ve bu bilgisayarla ilgili sarf malzemelerini kapsamaktadır. İstasyonla ilgili kayıtlar ve 

yazışmalar bilgisayarda yapılmaktadır. 

İletişim giderleri istasyonda ve Komuta Kontrol Merkezinde kullanılan telsizler, telefon hatlarına ait 

bakım, onarım giderlerinin ilgili aya ilişkin tutarlarından ve ilgili aya ait telefon ve internet faturalarından 

elde edilmiştir. 

 Komuta Kontrol Merkezinin il bünyesinde bulunan 11 istasyona eşit hizmet sunduğu 

varsayılmıştır. Bu nedenle Komuta Kontrol Merkezinin personel giderleri, bina giderleri, bilgisayar ve ofis 

giderleri ile, iletişim giderleri 1/11 oranında dağıtılarak hesaplamalara dahil edilmiştir. 
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4. Bulgular 

4.1. Maliyet Analizi 

 

 

 

Tablo.1: Toplam Giderler ve Personel Giderleri Payı 

 2010 2011 % değişim 

TOPLAM GİDERLER 17.997.210,60 22.452.661,90 55 

1. Personel Giderleri 12.752.939,12 17.065.202,04 16 

2. Mal Alım Giderleri 4.396.378,97 4.415.106,19 2 

3. Hizmet Alım Giderleri 766.297,51 912.992,95 19 

4. Yapım İşleri Giderleri 590 15.576 2640 

5. Kira Giderleri 20.977 50.035,98 238 

6. Başhekimlik Amortisman Payı       51.650 58.450 12 

7. Röle Amortisman Payı 8.378 9.250 10 

PERSONEL GİDERLERİ / TOPLAM 

GİDERLER (%) 
70 76 8 

 

2010 yılına göre vaka sayısı, istasyon sayısı ve personel sayısındaki artışlara bağlı olarak toplam 

giderler de 2011 yılında %55 artmıştır. Toplam gider içerisinde personel giderleri en büyük gider kalemini 

oluşturmaktadır. 2010 yılındaki personel giderleri payı %70 iken, 2011 yılında daha da yükselerek %76’ya 

ulaşmıştır. 

 

 

Tablo.2: Toplam Gelirler ve Gelir grupları 

 2010 2011 % değişim 

TOPLAM GELİRLER 11.034.099,90 10.170.466,47 - 8 

1. Tıbbi Sarf Malzeme  4.619.902,28 2.067.660,49   223 

2. Girişimsel işlemler  1.218.961,0 1.634.167,05 - 25 
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3.  Ambulans ücreti  4.181.707,20 5.082.415,30 - 18 

4.  İlaç ve serum  121.364,92 85.944,13 42 

5.  Acil muayene 892.164,50 1.300.279,50 32 

 

Gelir kalemleri içerisinde en büyük grubu tıbbi sarf malzemesi ve ambulans ücreti için yazılan 

bedellerin karşılıkları oluşturmaktadır. Daha önce faturalandırılan ancak 2011 yılı itibariyle SUT‘daki bazı 

kalemlerin faturalandırılması yapılamayınca, vaka sayısı artmasına rağmen 2011 yılında gelirler %8 

oranında düşmüştür. 

Tablo.3: Gelir-Gider Farkı ve Maliyetler 

 2010 2011 % değişim 

Gelir-Gider Farkı -% 39 -% 55 16 

Hizmet Başına Gider Fazlası (TL) 

(Gelir-Gider Farkı / Vaka Sayısı) 

79,77 103,65 14 

Ortalama Birim Maliyeti (TL) 

(Toplam Giderler / Vaka Sayısı) 
206,18 189,49 -9 

Hizmet Başına Personel Maliyeti (TL) 

(Personel Giderleri / Vaka Sayısı) 
146,10 144,02 -2 

 

Personel sayısı ve vaka sayısı gibi yapılan işler ve buna bağlı maliyetlerin artmasına rağmen 

gelirlerin aynı oranda artmamasından dolayı 2011 yılında gelir gider farkı artmıştır. 2010 yılında %39 olan 

gider fazlası 2011 yılında daha da artarak %55 oranına ulaşmıştır. Vaka başına birim hizmet maliyeti 2010 

yılında 206 TL iken 2011 yılında yaklaşık 190 TL olarak gerçekleşmiştir. Hizmet başına personel maliyeti 

ise hizmet miktarı artarken personel girdisinin de artışına bağlı olarak yaklaşık aynı düzeyde seyretmiştir 

(2010’da 146 TL iken 2011’de 144 TL olmuştur). 

4.2. Verimlilik Analizi 
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Tablo.4: 112 Ambulans Hizmetleri İçin Verimlilik Ölçütleri 

 2010 2011 % değişim 

Toplam Vaka Sayısı 87.288 118.488 13 

Ambulans Başına Düşen Vaka Sayısı 1939,73 2468,5 22 

İstasyon Başına Düşen Vaka Sayısı 2815,74 2575,82 9 

Personel Başına Düşen Vaka Sayısı 253,74 239,85 -6 

 

 2011 yılında hizmet miktarının ambulans-istasyon girdilerine göre daha fazla oranda artmasından 

dolayı ambulans ve istasyon başına verimlilikte yükseliş olmuştur. Personel başına verimlilikte ise 2011 

yılında %6 oranında bir düşüş gözlenmektedir. 

5. Tartışma ve Sonuç 

  2009 yılında Adana ilinin aile hekimliğine geçmesinden itibaren 112 Acil sağlık 

hizmetlerinde çalışan hekim sayısında azalma meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak satın almalar da 

düşmüştür. Bunun nedeni olarak girişimsel işlemlerde uygulanan yeni kısıtlamalar gösterilebilir. Ayrıca 

ambulans istasyon sayısının % 48 oranında arttığı saptanmıştır. Böylelikle 112 Acil sağlık hizmetlerinde 

ambulans istasyon sayılarının giderek arttığı, buna karşın hekim sayısının düştüğü gözlemlenmektedir.  

  Hizmet alımları toplam maliyeti 2011 yılında % 19 oranında bir artış göstermektedir. Bu 

durumun temel sebebi olarak Adana ilindeki 112 Acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulans 

sayılarındaki artış ve bu artışla doğru orantılı olarak ambulans bakım ve onarım masraflarındaki artış 

olduğu söylenebilir. Ayrıca Adana ilindeki doğal gaz yenileme sisteminden kaynaklanan yol bakım 

çalışmalarından dolayı yolların tadilatlı olması ve şoförlerin bu durumu dikkate almayarak ambulansları 

uygun kullanmamaları bir diğer nedendir.  

  Adana ilindeki 112 Acil sağlık hizmetlerinin gelir ve giderleri gösterilmiştir. Buna göre 

2010 ve 2011 yıllarında 112 Acil sağlık hizmetlerinin giderlerinin, gelirlerinden daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Bu durumun temel nedenleri olarak; 

 - personel giderleri, 

 - kamu binası dışında kullanılan binaların maliyeti,  

 - araç amortismanlarından kaynaklanan bakım ve onarım maliyetleri, 

 - SUT’un bazı kalemlerin ödeme sistemlerinden çıkarması, 

 - Yine SUT’un bazı kalemlerin fiyatlarında indirim uygulaması olduğu görülmüştür.  

  Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre Adana ilindeki 112 Acil sağlık hizmetlerinin  

maliyet analizine bakıldığında; 

- Her iki yılda da en büyük maliyet kaleminin personel giderlerinden oluştuğu (%70’in üzerinde),  

- Her iki yılda da gider fazlası önemli oranda olmuştur ve bu oran ikinci yılda daha da yükselmiştir.  
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- Vaka başına ortalama hizmet maliyeti düşerken personel maliyeti hemen hemen aynı kalmıştır. 

  Verimlilik analizine bakıldığında ise; 2011 yılında 2010 yılına göre ambulans başına 

verimlilikte artış meydana gelirken, istasyon ve personel başına verimliliğin azaldığı gözlemlenmektedir.  

  Ayrıca, Adana ilindeki 112 Acil sağlık hizmetlerinin yıllar geçtikçe büyüdüğünü ve Adana 

ilinde 112 Acil sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırıldığını söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak da giderler 

artmaktadır. Gelirlerinin ise SUT’tan sonra yapılan indirim ve bazı kalemlerin ücret dışı bırakılmasından 

dolayı azaldığı ve bu sebepten dolayı da Adana ilindeki 112 Acil sağlık hizmetlerinin vakalara ulaşma da 

olumlu yönde bir ivmesi olduğunu, ancak gelir hesaplamasında kayıplar olduğunu söyleyebiliriz. 

  Sağlık kurumlarının planlama ve kontrol süreçlerinde, performanslarının ölçüm ve 

değerlendirilmesinde ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir finansmanı bakımından maliyet analizleri 

önem taşımaktadır. Bu çalışmada kıt olan kaynakların verimli ve etkili kullanımı için maliyetlerin ve esas 

maliyet merkezlerinin belirlenmesinin önemi vurgulamak hedeflenmiştir. Bu bağlamda uzmanlaşmış iş 

gücü ile maliyeti son derece yüksek tıbbi cihaz ve ekipmanla sunulan 112 acil sağlık hizmetlerinin de 

maliyetinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi önemli bir konudur. Acil sağlık hizmetlerinin daha verimli ve 

etkili bir şekilde sunulması; kullanılan kaynakların kontrol edilmesi yanında sağlıklı maliyet bilgisi ve 

sistemin işleyişi hakkında güvenilir bilgiler elde etmekle mümkündür. 
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TÜKETİCİLERİN HASTANE SEÇİMİNDE ETKİ EDEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN 

ALGILAMALARI 

 

Oğuz IŞIK* 
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Mehmet Akif ERİŞE*** 

 

ÖZET 

Bu çalışma tüketicilerin hastane seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin algılamalarını belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmada tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile hastane 

seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup 

almadığı araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. 15-30 Nisan 

2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Kırıkkale ilinde ikamet eden kişiler 

oluşturmaktadır. Araştırmada 579 kişiden veri elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin genel iç 

tutarlılık katsayısı 0,816 olarak bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre hastane seçiminde 

etkili olan faktörlerden en yüksek katılım; hastanenin temizliği (4,47±0,75), kayıt işlemlerinin hızlı ve 

zamanında yapılması (4,42±0,81), hastanede uzman hekimin bulunması (4,39±0,83) ve hastalık hakkında 

yeterli bilgilendirilme (4,32±0,81) olarak sıralanmıştır. Tüketicilerin hastane seçiminde etkisinin en az 

olduğu faktör ise hekim ve hemşirelerin cinsiyeti (2,63±1,50) olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimler: Hastane, hastane seçimi, tüketici algısı 
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THE PERCEPTIONS ABOUT INFLUENTIAL FACTORS BY HOSPITAL SELECTIONS OF 

CONSUMERS 

 

ABSTRACT 

This study is realized to determine the perceptions about the influential factors of consumers by 

hospital selections. In addition it is searched in the study if there is a meaningful difference in statistical 

view between the social-demographic properties of consumers and their perceptions about the influential 

factors by hospital selections.  By the search it is used the questionnaire form/survey as data collection 

tool/for data collection. The universe of the search realized between the 15
th
 of April and 30

th
 of April are 

forming people who are staying in the province Kırıkkale. The data of 579 persons is used in the search. 

The general coefficient of (inner) consistence of the used scale is found as 0,816. According to the 

findings which are achieved in the search, the highest by the influential factors for hospital selections 

stand in line as; cleanliness of the hospital (4,47±0,75), the quickly and timely preparing of registration 

transactions (4,42±0,81), the presence of a specialist physician (4,39±0,83) and a sufficient informing 

about the disease (4,32±0,81). The least factor by hospital selections of consumers is found as the gender 

of physicians and nurses (2,63±1,50). 

Keywords: Hospital, hospital selection, consumer perception  

 

1. Giriş 

  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe 

de önemli değişimler gerçekleşmektedir. Bu değişim, bilginin akışından, kişi ve kuruluşların etkileşim 

biçiminin yeniden tasarlanmasına kadar birçok alanda kendini göstermektedir. Toplumdaki gelişmelere 

paralel olarak değişen sağlık hizmet tüketicilerinin davranışları arasında tedavi sürecine ilişkin kararlara 

katılımda pasif konumdan daha aktif konuma geçmeleri ve sağlık kuruluşunun seçiminde etkin rol almaya 

başlamaları (Tengilimoğlu, 2001:85) gösterilebilir. Dolayısıyla sağlık sektöründen hizmet alan kişilerin 

her geçen gün daha fazla bilinçlenmesi bu kişilerin sağlık hizmetleri pazarında seçim yapan bir tüketici 

olarak görülmesine neden olmaktadır.  

  Sağlık hizmetlerinin önemli sunucularından birisi olan hastaneler, her geçen gün daha da 

yoğunlaşan bir rekabet ortamında faaliyet sürdürmektedir. Dolayısıyla böyle bir ortamda rekabet 

üstünlüğünün sağlana bilmesi için, maliyetlerin düşürülmesi, kaynakların etkin kullanılması ve kaliteli 

hizmet sunumu kadar hiç şüphesiz ki; tüketicilerin beklentilerinin ve tüketici tercihlerini etkileyen 

faktörlerin neler olduğunun bilinmesi de son derece önemlidir. 

  Bu amaçla, bu çalışma ile hastanelerden hizmet alan tüketicilerin, hastane tercihinde hangi 

faktörleri ön planda tuttuğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

2. Hastane Seçiminde Etki Eden Faktörler 

  Hastane seçimi, sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen bir kişinin veya onun bakımından 

sorumlu olan kişinin, seçim imkanına sahip olması durumunda sağlık kuruluşları arasından birini tercih 

etmesi (Tengilimoğlu, 2001:86) şeklinde ifade edilebilir. 

  Sağlık hizmet tüketicilerinin hastane seçiminde göz önünde bulundurduğu faktörlere ilişkin 

çalışmalar incelendiğinde; tüketicilerin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, ve gelir durumu gibi 

bireysel özelliklerinin yanı sıra, hastanenin yapısı, büyüklüğü ve sunulan hizmet düzeyi gibi hastanenin 

karakteristik özellikleri ile ilgili faktörlerin ele alındığı görülmektedir (Berkowitz and Flexner, 1981; 

Leister ve Stausberg, 2007; Roh, 2007; Roh and Moon, 2005). Bu çalışmalar sonucunda tüketicilerin 

hastane seçiminde etki eden faktörlere ilişkin önceliklerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
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  Boscarino ve Steiber (1982: 23-25) hastane seçiminde kullanılan kriterleri detaylandırmış ve önem 

derecesine göre şu şekilde sıralamıştır (akt. Tengilimoğlu, 2001:86): 

 Eve yakınlık 

 Muayene olduğu doktorun tavsiyesi 

 Uzman doktor bulunma durumu 

 İyi araç, gereç ve teknolojiye sahip olma 

 Bina, tesisat ve araçların kalitesi (Quality of facility) 

 Hastane personelini tanıma veya onlardan memnun olma 

 Geçmiş deneyim 

 Daha ucuz olması 

 Hastanenin büyüklüğü 

 Dini ilişki ve yakınlık (Religous affiliation). 

  Berkowitz and Flexner (1981:25) yaptıkları çalışmada ise, tüketicilerin hastane seçim kararı 

verirken; sağlık bakımının kalitesi, fiziki imkanların varlığı ve temizliği, çalışanların tutum ve davranışları 

ve hastanenin ünü ve imajı olmak üzere dört faktör üzerinde odaklaştıklarını belirtmişlerdir.  

  Leister ve Stausberg (2007) tarafından Almanya’da yapılan bir çalışmada, hastane seçimlerinde 

etkili olan faktörler ve bunların ağırlıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda en önemli kriterin deneyim 

olduğu ve bunu hekim tarafından sevklerin takip ettiği bulunmuştur.  

  Roh (2007) tarafından Colorado bölgesinde 4099 Medicare hastası üzerinde yapılan bir çalışmada 

da hastaların niçin kırsal bölgedeki hastaneleri atlayarak Colorado merkezindeki hastanelere geldiklerini 

araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, hastanenin mülkiyet tipi, yatak sayısı, akredite olup olmaması, 

uzaklığı gibi kurumsal değişkenlerin yanı sıra, yaş, ırk, yatış süresi ve toplam gelir gibi hasta değişkenleri 

olarak ifade edilen faktörlerin hastane seçiminde etkili olduğu bulunmuştur. 

 

3. Yöntem 

Bu çalışma, sağlık hizmet tüketicilerinin, hastane seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin 

algılamalarını belirlemek ve tüketicilerin kişisel özelliklerinin hastane seçiminde etkili olan faktörlere 

ilişkin algılamaları arasında anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını göstermek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma, 15 Nisan-30 Nisan 2013 tarihleri arasında Kırıkkale il merkezinde ikamet eden kişiler 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı dönemde Kırıkkale il nüfusu 274.727’dir. Çalışmada 

basit rastgele örnekleme yönteminden yararlanılmıştır.  

Bu amaçla n= (N x p x p x Z
2

)/ [(N–1) x t
2

]+(p x q x Z
2

)


formülden yaralanılarak örneklem 

büyüklüğü tespit edilmiştir. Formülden %95 güven aralığında evreni temsil edecek örneklem 

büyüklüğünün 384 kişi olması gerektiği bulunmuştur. Çalışmada 579 kişiden veri elde edilmiştir (Bal, 

2001: 113-114). 

  Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Ankette, hastane seçiminde 

etkili olabilecek faktörlere yer verilmiş ve kişilerden hastane seçimlerinde bu faktörlerin etki düzeyini 5’li 

Likert ölçeğe göre hazırlanmış olan “1=Kesinlikle Katılmıyorum-5=Kesinlikle Katılıyorum” aralığında en 

                                                           
*
Formülde; N = Evren, n = Örneklem sayısı, p = Evren içinde ilgilendiğimiz özelliğin görülme sıklığı (0,50 

alınmıştır), q = Evren içinde ilgilendiğimiz özelliğin görülmeme sıklığı (1-p), Z = Güven düzeyine göre standart 

değer (normal dağılım tablolarından bulunur %95 için 1,96), t = Göz yumulabilir yanılgı (0,05 alınmıştır) 
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uygun olanı seçmeleri istenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı 0,816 olarak 

bulunmuştur. 

Çalışmadan elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini yapmak için faktör analizi 

ve Cronbach Alpha katsayısından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, 

bağımsız örneklerde t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, 

p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

4. Bulgular ve Tartışma 

  Araştırmaya katılan sağlık hizmet tüketicilerinin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Buna göre çalışmaya katılanların %50,9’unu kadınlar, %49,1’ini erkekler oluşturmaktadır. 

%57,8’inin evli olduğunu bildirdiği katılımcıların, büyük çoğunluğu (%90,1) şehir merkezinde 

yaşamaktadır. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin %44,6’sı 1000TL ve daha az gelire sahip olduklarını 

belirtmişlerdir (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

n % 

 

n % 

Medeni 

Durum 

Evli 333 57,8 

Cinsiyet 

Erkek 284 49,1 

Bekâr 243 42,2 Kadın 294 50,9 

Toplam 576 100 Toplam 578 100 

Eğitim 

Durumu 

Okuryazar değil 9 1,6 

Yaşadığı 

Yer 

Şehir Merkezi 520 90,1 

İlkokul 98 17,0 İlçe/Kasaba/Köy 57 9,9 

Ortaokul 71 12,3 Toplam 577 100 

Lise 178 30,8 

Gelir 

Durumu 

(TL) 

≤1000 239 44,6 

Önlisans 80 13,7 1001-2000 171 32,0 

Lisans 133 23,0 2001-3000 92 17,2 

Lisansüstü 9 1,6 ≥3001 33 6,2 

Toplam 578 100 Toplam 535 100 

 

 Tablo 2’de araştırmaya katılan sağlık hizmet tüketicilerinin hastane seçiminde etkili olduğunu 

düşündükleri faktörlere ilişkin değerlendirmeleri yer almaktadır. Buna göre tüketicilerin hastane tercihinde 

etkili olduğunu düşündükleri faktörlerden en fazla puanı hastanenin temizliği (4,473±0,753) almıştır. 

Bunu sırasıyla, kayıt işlemlerinin hızlı ve kolayca yapılabilmesi (4,421±0,808), her türlü hizmet ve uzman 

personelin bulunması (4,386±0,829) ve hastalığım hakkında yeterli bilgilendirilmem (4,325±0,813) 

ifadeleri izlemiştir. Hastane tercihinde en az etkili olduğu düşünülen durum ise, hekim ve hemşirelerin 

cinsiyeti (3,578±1,502) olarak belirtilmiştir. Bunu sırasıyla, sosyal güvence durumum (3,499±1,381) ve 
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hastaneye ulaşım kolaylığı (3,537±1,312) ifadeleri izlemiştir. Tengilimoğlu (2001) tarafından yapılan 

benzer bir çalışmada ise hastane seçiminde birinci derecede etkili olan faktörün sağlık kuruluşuna yakınlık 

olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada bu etkinin az olmasının nedeni araştırmanın yapıldığı yerin küçük bir il 

olması ve kişilerin ulaşım sıkıntısı çekmemelerine bağlanabilir. Ayrıca Phibbs ve arkadaşları (1993) 

tarafından yapılan benzer bir çalışmada da hastaların ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlayan bir hastaneye 

ulaşmak için yolculuk yapmaya daha fazla istekli oldukları bulunmuştur. 

Tablo 2: Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Puan Dağılımı 

Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörler n Min. Max. Ort. S.S. 

Hastanenin temizliği 575 1,00 5,00 4,473 0,753 

 Kayıt işlemlerimin hızlı ve kolayca yapılabilmesi 579 1,00 5,00 4,421 0,808 

Her türlü hizmet ve uzman personelin bulunması 578 1,00 5,00 4,386 0,829 

Hastalığım hakkında yeterli bilgilendirilmem 573 1,00 5,00 4,325 0,813 

Mahremiyete özen gösterilmesi 577 1,00 5,00 4,310 0,909 

Personelin bana karşı ilgili davranması 575 1,00 5,00 4,303 0,904 

Tetkik sonuçlarını kısa sürede almam 576 1,00 5,00 4,288 0,805 

Bilgilerimin gizliliğine özen gösterilmesi 571 1,00 5,00 4,273 0,878 

Tedavimin kısa sürede başlaması 572 1,00 5,00 4,184 0,941 

Hastanede ekipman ve fiziki koşulların yeterliliği 577 1,00 5,00 4,097 1,328 

Hastanenin imajı 576 1,00 5,00 4,059 1,023 

Personelin kibar olması 576 1,00 5,00 3,920 1,239 

Doktorların tanınmışlığı 575 1,00 5,00 3,887 1,144 

Önceki hastaların tavsiyesi 575 1,00 5,00 3,697 1,115 

Doktorumun tavsiyesi 573 1,00 5,00 3,686 1,248 

Hastanenin evime yakın olması 576 1,00 5,00 3,649 1,305 

Yakınlarımın tavsiyeleri 563 1,00 5,00 3,602 1,112 

Hastanenin bilinirliği ve köklü olması 574 1,00 5,00 3,578 1,305 

Hastanede daha önce tedavi almış olmam 572 1,00 5,00 3,537 1,225 

Hastaneye ulaşım kolaylığı 574 1,00 5,00 3,537 1,312 

Sosyal güvence durumum 577 1,00 5,00 3,499 1,381 

Hekim ve hemşirelerin cinsiyeti 577 1,00 5,00 3,371 1,502 
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  Tüketicilerin hastane seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin değerlendirmelerinin cinsiyetlerine, 

göre farklılık gösterip göstermediği iki ortala arasındaki farkın önem kontrolü testi (t- testi) ile analiz 

edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı fark gösteren faktörler Tablo 3’de 

görülmektedir. Buna göre; hastanenin eve yakınlığı, hastanenin imajı, sosyal güvence durumu, hekim ve 

hemşirenin cinsiyeti, personelin ilgili davranması, doktor tavsiyesi, yakınların tavsiyesi ve önceki 

hastaların tavsiyesi ifadelerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Faktörlerden 

sadece hekim ve hemşirelerin cinsiyetinin hastane seçimindeki etkisi bakımından erkek tüketiciler 

(3,376±1,457), kadın tüketicilere (3,361±1,545) oranla daha yüksek katılım göstermişlerdir. Diğer bütün 

faktörlerde kadın tüketiciler, erkeklere oranla daha yüksek katılım göstermişlerdir (Tablo 3). 

Tablo 3: Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmelerin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

Hastane Seçiminde Etkili Olan 

Faktörler 
Cinsiyet n Ort. S.S. t p 

Hastanenin evime yakın olması 

Erkek 282 3,507 1,400 

-2,587 0,000 

Kadın 293 3,788 1,195 

Hastanenin imajı 

Erkek 282 4,018 1,111 

-0,948 0,006 

Kadın 293 4,099 0,933 

Sosyal güvence durumum 

Erkek 282 3,340 1,453 

-2,693 0,000 

Kadın 294 3,650 1,294 

Hekim ve hemşirelerin cinsiyeti 

Erkek 282 3,376 1,457 

0,123 0,041 

Kadın 294 3,361 1,545 

Personelin bana karşı ilgili davranması 
Erkek 282 4,259 0,984 

-1,196 0,029 

Kadın 292 4,349 0,817 

Doktorumun tavsiyesi 

Erkek 281 3,637 1,289 

-0,975 0,031 
Kadın 291 3,739 1,207 

Yakınlarımın tavsiyeleri 

Erkek 277 3,509 1,203 

-1,941 0,000 

Kadın 285 3,691 1,012 

Önceki hastaların tavsiyesi 

Erkek 283 3,647 1,162 

-1,100 0,015 

Kadın 291 3,749 1,068 
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  Tüketicilerin hastane seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin değerlendirmelerinin medeni 

durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği iki ortala arasındaki farkın önem kontrolü testi (t- testi) 

ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan farklılık gösteren faktörler Tablo 4’de 

görülmektedir. Buna göre hastane seçiminde etkili olan ilk dört faktör arasında yer alan; hastaneni 

temizliği, her türlü hizmet ve uzman personelin bulunması ve hastalığım hakkında yeterli bilgilendirilmem 

faktörlerinin medeni duruma göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Her üç faktörde de bekâr 

tüketiciler, evli tüketicilerden daha yüksek katılım göstermişlerdir. 

 

Tablo 4: Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmelerin Medeni Duruma 

Göre Dağılımı 

Hastane Seçiminde Etkili Olan 

Faktörler 

Medeni 

Durum 
n Ort. S.S. t p 

Hastanenin temizliği 

Evli 331 4,456 0,688 

-0,634 0,045 

Bekâr 241 4,498 0,837 

Her türlü hizmet ve uzman personelin 

bulunması 

Evli 332 4,383 0,762 

-0,060 0,024 

Bekâr 243 4,387 0,917 

Hastalığım hakkında yeterli 

bilgilendirilmem 

Evli 329 4,319 0,710 
-0,178 0,001 

Bekâr 241 4,332 0,939 

Hastanenin evime yakın olması 
Evli 333 3,715 1,280 

1,442 0,020 

Bekâr 240 3,554 1,340 

Hastanede ekipman ve fiziki koşulların 

yeterliliği 

Evli 332 4,166 1,277 

1,417 0,035 
Bekâr 242 4,004 1,398 
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Tablo 4 (Devam): Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmelerin Medeni 

Duruma Göre Dağılımı 

Hastane Seçiminde Etkili Olan 

Faktörler 

Medeni 

Durum 
n Ort. S.S. t p 

Personelin bana karşı ilgili davranması 

Evli 330 4,321 0,825 

0,305 0,021 

Bekâr 242 4,298 0,982 

Doktorumun tavsiyesi 
Evli 330 3,794 1,208 

2,290 0,006 

Bekâr 240 3,550 1,289 

Tedavimin kısa sürede başlaması 
Evli 331 4,181 0,865 

-0,044 0,005 

Bekâr 238 4,185 1,043 

Doktorların tanınmışlığı 

Evli 330 3,921 1,100 

0,879 0,003 
Bekâr 242 3,835 1,207 

Hastaneye ulaşım kolaylığı 

Evli 331 3,647 1,230 

2,294 0,000 

Bekâr 240 3,388 1,401 

Mahremiyete özen gösterilmesi 

Evli 332 4,346 0,787 

1,020 0,000 

Bekâr 242 4,264 1,053 

Hastanede daha önce tedavi almış olmam 

Evli 328 3,683 1,132 

3,142 0,000 

Bekâr 241 3,353 1,312 

Personelin kibar olması 

Evli 333 4,030 1,124 

2,326 0,000 

Bekâr 240 3,779 1,371 

Bilgilerimin gizliliğine özen gösterilmesi 
Evli 331 4,236 0,816 

-1,107 0,006 

Bekâr 237 4,321 0,960 

Hastanenin bilinirliği ve köklü olması 
Evli 332 3,672 1,216 

1,959 0,000 

Bekâr 240 3,450 1,416 

Tetkik sonuçlarını kısa sürede almam 

Evli 331 4,296 0,741 

0,215 0,022 
Bekâr 242 4,281 0,890 
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 Tüketicilerin hastane seçiminde etkili olan faktörlere ilişkin değerlendirmelerinin ikamet ettiği 

yere göre farklılık gösterip göstermediği iki ortala arasındaki farkın önem kontrolü testi (t- testi) ile analiz 

edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, sosyal güvence durumu, doktorların tanınmışlığı ve yakınların 

tavsiyeleri faktörlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Sosyal güvence 

durumunun şehirde ikamet eden tüketicilerin (3,512±1,361) ilçe/kasaba/köyde ikamet eden tüketicilere 

(3,351±1,564) oranla daha yüksek katılım gösterdiği bulunmuştur. Doktorların tanınmışlığı ve yakınların 

tavsiyeleri ise ilçe/kasaba/köyde ikamet eden tüketicilerin hastane seçiminde şehirde ikamet edenlere göre 

daha etkili olduğu söylenebilir (Tablo 5). Bu konuda Gooding (2000) tarafından yapılan bir çalışmada da, 

kentlerde yaşayan tüketiciler bölgelerindeki hastaneleri yeterli derecede kaliteli hizmet sunduğunu 

düşündükleri için tercih ederken, kırsalda yaşayan tüketiciler temel sağlık hizmetleri için kırsal kesimdeki 

hastaneleri yeterli görmedikleri için tercih etmedikleri bulunmuştur. 

 

Tablo 5: Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmelerin İkamet Yerine Göre 

Dağılımı 

Hastane Seçiminde Etkili Olan 

Faktörler 
İkamet n Ort. S.S. t p 

Sosyal güvence durumum 

Şehir Merkezi 518 3,512 1,361 

0,745 0,008 

İlçe/Kasaba/Köy 57 3,351 1,564 

Doktorların tanınmışlığı 

Şehir Merkezi 517 3,872 1,161 

-0,914 0,040 

İlçe/Kasaba/Köy 57 4,000 0,982 

Yakınlarımın tavsiyeleri 
Şehir Merkezi 508 3,575 1,127 

-2,311 0,000 

İlçe/Kasaba/Köy 53 3,887 0,913 

 

Tüketicilerin hastane seçiminde etkili olan faktörler hakkındaki değerlendirmelerinin gelir durumuna 

göre fark gösterip göstermediği ANOVA testi (tek yönlü varyans analizi) kullanılarak analiz edilmiştir. 

ANOVA testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan faktörler için farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını tespit etmek için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır (Tablo 6).  

 

Tablo 6: Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmelerin Gelir Durumuna 

Göre Dağılımı 

Hastane Seçiminde Etkili 

Olan Faktörler 
Gelir (TL) n Ort. S.S. F p Post Hoc. 

Kayıt işlemlerimin hızlı ve 

kolayca yapılabilmesi 

≤1000
1
 239 4,448 0,802 

2,802 0,039 

1-4 p=0,009 

2-4 p=0,033 

3-4 p=0,006 

1001-2000
2
 171 4,386 0,761 

2001-3000
3
 92 4,511 0,734 
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≥3001
4
 33 4,061 1,116 

Hastanenin imajı 

≤1000
1
 238 4,055 1,040 

3,241 0,022 

1-3 p=0,020 

2-3 p=0,015 

3-4 p=0,007 

1001-2000
2
 170 4,024 1,003 

2001-3000
3
 91 4,341 0,749 

≥3001
4
 33 3,788 1,244 

 

Yapılan analiz sonucunda kayıt işlemlerinin hızlı ve kolayca yapılabilmesi ve hastanenin imajı 

faktörlerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde tüketicilerin gelir durumuna göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<0,05). Yapılan Tukey HSD testi sonucunda kayıt işlemlerinin hızlı ve 

kolayca yapılabilmesi faktörü için farkın; ≥3001 TL gelire sahip olan tüketiciler (4,061±1,116) ile ≤1000 

TL (4,448±0,802), 1001-2000 TL (4,386±0,761) ve 2001-3000 TL (4,511±0,734) arasında gelire sahip 

olan tüketicilerden kaynaklandığı saptanmıştır. Hastane imajı faktörü için farkın ise; 2001-3000 TL 

(4,341±0,749) arası gelire sahip tüketiciler ile ≥3001 TL (3,788±1,244), ≤1000 TL (4,055±1,040) ve 

1001-2000 TL (4,024±1,003) gelire sahip tüketicilerden kaynaklandığı bulunmuştur (Tablo 6). 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

  Hastane yönetimlerinin tüketicilerin hastanelerini neden tercih ettiklerini veya tercihlerinde nelerin 

etkili olduğunu bilmeleri ve ona göre strateji geliştirmeleri varlıklarının devamlılığı açısından oldukça 

önemlidir.  

  Sağlık hizmet tüketicilerinin hastane seçiminde etkili olduğunu düşündüğü faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda tüketicilerin hastane seçiminde etkili 

olduğunu düşündüğü faktörlerin en başında hastanenin temizliği olduğu bulunmuştur. Ayrıca kayıt 

işlemlerinin hızlı ve kolayca yapılıyor olması, her türlü hizmet ve uzman personelin bulunması ve 

hastaların hastalıkları hakkında yeterli bilgilendirilmeleri hastane seçiminde etkili olan diğer faktörler 

olarak ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla rekabetin her geçen gün yoğunluk kazandığı günümüzde, sağlık 

işletmeleri tüketiciler tarafından tercih edilerek rakiplerine üstünlük sağlamak istiyorlarsa, fiziksel 

ortamları iyileştirerek temiz tutmaları, hasta bekleme sürelerini kısaltmaları (daha etkin bir randevu 

sistemi) ve hastalarla çalışanların iletişimini güçlendirmeleri önerilebilir.  

  Çalışma sonucunda hastane seçiminde etki eden faktörlerden doktor tavsiyeleri ve yakınların 

tavsiyeleri tüketicilerin ikamet ettikleri yere göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Özellikle şehir 

merkezi dışında ikamet eden kişilerin hastane tercihinde doktor ve yakınlarının tavsiyelerinin önemli 

olduğu bulunmuştur.  
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HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ TEDAVİLERİ ALAN HASTALARIN YAŞAM 

KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Gülnur HARMANCI

 

Seda KAYA


 

Bayram ŞAHİN
 

 

ÖZET 

Kronik hastalıklarda, yaşam kalitesinin önemi tıbbi tedavinin tam bir iyilik haliyle 

sonuçlanamaması nedeniyle giderek artmaktadır. Bu nedenle de yaşam kalitesi, tıbbi tedaviden elde 

edilen sonuçların etkilerinin değerlendirilmesinde önemli göstergelerden biri haline gelmiştir. 

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) olmak üzere 2 

yöntem yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hemodiyaliz ve periton diyalizi 

yöntemleriyle tedavi olan kronik böbrek yetmezliği olan hastaların yaşam kalitesini 

karşılaştırmaktır. Çalışmaya Ankara ilinde hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavisi uygulayan sağlık 

kurumlarından rastgele bireyler seçilmiştir. Çalışmada materyal olarak, yaşam kalitesini 

değerlendirmek için Böbrek Hastalığı Yaşam Kalitesi Formu-36 (KDQOL-36) ölçeğinin Türkçe 

versiyonu kullanılmıştır. 

 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular; kronik böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanan 

diyaliz yöntemlerinden en uygununun seçilmesine yardımcı olması ve kronik böbrek yetmezliği 

olan hastaların yönetiminde kullanılması hedeflenmektedir. 
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EVALUATİON OF LİFE QUALİTY OF PATİENTS WHO RECEİVED 

HEMODİALYSİS AND PERİTONEAL DİALYSİS TREATMENTS 
 

 

ABSTRACT 

In chronic diseases, the importance of the quality of life is increasing due to get no result of 

medical treatment as a favor. For this reason, quality of life has become one of the important 

indicators for assessing the impact of medical treatment results. In patients with chronic renal 

failure hemodialysis (HD) and peritoneal dialysis (PD) method is widely applied as two mainly 

treatment. The aim of this study,is to compare the quality of life of patients receiving HD and PD 

treatments. The study of HD and PD in Ankara individuals practicing health institutions selected at 

random. As the study material,in order to assess the quality of life KDQOL-36 the Turkish version 

of the scale used.  

The findings of this study is helped to determine the dialysis methods are applied to chronic 

renal failure patients and is used to management of this patients. 

 

Key Words: hemodialysis, peritoneal dialysis, life of quality, chronic renal failure 

 

 

1. Giriş 

Kronik böbrek yetmezliği böbreklerin tam olarak görevini yerine getirememesi sonucu 

zaman içerisinde ortaya çıkan ve bireylerin yaşam kalitelerini önemli ölçüde düşüren hatta bazı 

durumlarda bireyleri günlük aktivitelerini yerine getiremeyecek kadar etkileyen bir hastalık olması 

nedeniyle bu hastalığa verilen önem giderek artmaktadır.  

Kronik böbrek yetmezliğini tedavi etmek için böbrek nakli yapılması gerekmektedir. Ancak 

çoğu zaman böbrek nakli yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de hemodiyaliz ve periton 

diyalizi gibi bazı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.  

Alınacak olan diyaliz tedavisinin seçiminde bireyler çoğunlukla ikilemde kalmaktadırlar. 

Çünkü alınan tedaviye göre hem bireylerin hem de bireylerin yakınlarının yaşam kaliteleri önemli 

ölçüde değişmektedir.  

Bu çalışmada da hastaların hangi diyaliz tedavisini almalarının onların ve yakınlarının 

yaşam kalitelerini daha çok artıracağı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

     1.1. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi 

 

Hemodiyaliz, suni böbrek görevi gören bir yarı geçirgen membran aracılığı ve makine 

yardımıyla özel bileşimli diyaliz sıvısı (diyalizat) ve hastanın kanı arasındaki değişimi sağlayarak; 
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kanın atık ürünlerden ve fazla sudan temizlenmesi esasıyla çalışmaktadır. Böylece böbrek 

fonksiyonlarını taklit etmeye çalışır (Çetinkaya ve diğerleri, 2008:78-84; Tokgöz, 2005: 82-7; Turgan 

ve Zingroff, 1995: 86-279; Davison, 1996: 15; Utaş, Akpolat:29-38). 

Hastaların geneli haftada 3-4 kez 3-4 saatlik seanslar halinde aralıklı olarak hemodiyaliz 

tedavisi almaktadır. (Korevaar ve diğerleri, 2007:53; Serdengeçti ve diğerleri, 2009:5-19). 

Avantajları; atıkları ve fazla sıvıyı hızlı bir şekilde vücuttan atar, hasta kendi tedavisinin 

sorumluluğunu alma durumunda kalmaz, hemodiyaliz ünitelerinde aynı tedaviyi alan bireyler ile sosyal 

arkadaşlıklar kurulabilir (Davison, 1996:18). 

Dezavantajları; cihaz kullanımı gerekir, hasta hekim ya da ilgili sağlık personelinden bağımsız 

değildir, hastalarda gün içerisindeki faaliyetlerinde aksaklıklara neden olur, diyet ve tedaviye sıkı uyum 

gerekir (Davison, 1996:18-19) 

Komplikasyonları; tramboz, hava embolisi, kan kaybı, tansiyon değişiklikleri, kas krampları, 

önemli kardiyovasküler problemler, malnütrisyon, anemi, kistik hastalık, enfeksiyona duyarlılıkta artış 

(hepatit), osteodistrofi, amiloidoz, hiperlipidemi, perikardit, peptik ülser, kaşıntı, uykusuzluk ve kronik 

yorgunluktur (Davison, 1996:15-20; Jameson ve Wiegmann, 1990:60-65). 

Periton, diyalize uygun doğal bir membrandır. Periton diyalizi tedavisinde, hastanın karın zarı 

membranı yapay böbrek olarak kullanılmaktadır (Korevaar ve diğerleri, 2002:45-48). 

Hastanın hemodiyaliz tedavisine ulaşımının kısıtlı olduğu durumlarda, bir hastaneye ve 

makinelere bağlı olmak istemeyen hastalarda, hepatit riskinin düşük olduğu durumlarda böbrek nakli 

vericisinin hazır olduğu ya da kadavra listesinde olan hastalarda periton diyalizi tedavisi daha uygun 

bir tedavi yöntemidir. Çocuklar, yaşlılar, diyabet hastaları ve böbrek nakli adayları en uygun hasta 

grubudur. Hastanın periton tedavisini sürdürebilecek uyumu sağlayabilmesi gerekmektedir (Turgan ve 

Zingroff, 1995: 82-88). 

Periton diyalizi, çoğu kez sürekli ayaktan periton diyalizi şeklinde ya da aletli periton diyalizi 

şeklinde uygulanmaktadır (Turgan ve Zingroff, 1995: 82-88). 

Sürekli ayaktan periton diyalizi günde 4 kez 2-2,5 litre değişimin yapıldığı en yaygın kronik 

diyaliz tipidir. Her değişim 5-6 saat önce periton boşluğuna doldurulmuş olan diyalizatın verilmesiyle 

başlar ve yeni torbanın verilerek, sistemin kapatılmasıyla sona erer. Bu işlem 30 dakika kadar sürer, 

takip eden 5-6 saat içinde hasta günlük aktivitesine devam ederken periton boşluğundaki sıvı 

plazmadaki üremik toksinlerle ozmotik eşitlenmeye girer ve böylece diyaliz sağlanmış olur (Erek ve 

Süleymanlar, 1996: 685). 

Aletli periton diyalizi günümüzde dünyada hızla gelişen diyaliz biçimidir. Nedeni, bu tedavinin 

hastanın bireysel ihtiyaçlarının yaşam tarzına uyarlanabilmesidir (Erek ve Süleymanlar, 1996: 686). 

Aletli periton diyalizi ile gece otomatik bir makine kullanılarak 3 ila 10 kez torba değişimi 

yapılır. Otomatik periton diyalizi 5 litrelik diyaliz solüsyonu torbalarını özel otomatik periton diyalizi 

araçlarına takılması ve ev veya hastane şartlarında programlandığı sıklıkta ve ölçüde diyaliz 

solüsyonunun hastanın periton boşluğuna doldurulması ve boşaltılmasıyla gerçekleştirilir (Erek ve 

Süleymanlar, 1996: 686-690). 

Periton diyalizinin avantajları arasında; daha az komplikasyonun olması, vasküler giriş yeri 

sorunu olmaması, daha basit ve kolay uygulanabilir bir teknik olması, daha az diyet kısıtlaması olması, 

daha bağımsız olması ve seyahat kolaylığı sağlaması, diyabet hastalarında intraperitoneal insülin 

yoluyla daha iyi kan şekeri kontrolünün sağlanması, çocuk ve yaşlı hastalarda uygulama kolaylığı, 

daha ucuz olması, hemoglobin seviyelerinin hemodiyalize göre daha iyi olması ve üniteye ulaşım 

probleminin olmaması yer almaktadır (Ünal, 1995: 911). 

Periton diyalizinin dezavantajları arasında; katater çıkış yeri ve tünel enfeksiyonu, katater yeri 

ile ilgili vücut imajı problemleri, katater yeri için cerrahi bir işlem yapılması, psikolojik problemlerin 

ortaya çıkması ve diyalizat içine protein kaybı yer almaktadır (Ünal, 1995: 911). 

Periton diyalizinin komplikasyonları; karın ağrısı, bulantı, kusma, kırgınlık hissi, kabızlık, ishal 

ve titremedir (Aydın, 1998:61-88). 

 

1.2. Yaşam Kalitesi 
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Yaşam kalitesi bireyin kendi yaşamına ilişkin öznel doyumu ve tatmini ile ilgilidir. Bireyin 

kendi sağlığı hakkındaki öznel görüşüdür. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ise; kişinin fiziksel, ruhsal 

ve sosyal sağlığına ilişkin öznel görüşü olarak tanımlanır (Değirmenci, 2006:19). 

Yaşam kalitesi genel olarak, bireyin tüm ihtiyaçlarını karşılaması, yaşamdan tat alması, 

eğlenmeye zaman ayırması, duygusal ve fiziksel durumun istenilen seviyede olması, sosyal 

ilişkilerini sürdürebilmesi olarak tanımlanabilir (Değirmenci, 2006:19). 

Yaşam kalitesinde asıl amaç, bireyin kendi fiziksel, ruhsal ve sosyal işlevlerinden ve mali 

durumundan ne düzeyde memnun olup olmadığının belirlenmesidir (Dilbaz, 1996: 20-24). 

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi kavramı bireyin yalnızca sağlık durumu hakkında değil, aynı 

zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halini gösteren çok boyutlu bir kavramdır 

(Carmichael ve diğerleri, 2000: 195-205; Spilker, 1990:85-87). 

Genelde, yaşam kalitesinin kendisi değil, yaşam kalitesine etki eden faktörler 

değerlendirilmektedir (Öksüz ve Malhan, 2005:21-26). Genel olarak yaşam kalitesine etki eden 

faktörler ise; fonksiyonel, sosyal durum, iyilik hali, hasta tercihleri, sağlık durumu, hasta tatmini, 

akıl sağlığı, ağrı ve genel sağlık algısıdır (Yıldırım ve diğerleri, 2007:4-51). 

Geniş anlamda sağlık çıktılarının değerlendirilmesinde en çok başvurulan yöntemlerden 

biri, kişinin günlük yaşamda fonksiyonlarını yerine getirebilmesinin ölçülmesidir. Fonksiyonel 

durum, sağlığın bir bileşenidir; hastalığın ölçütü olmaktan çok hastalığın etkilerinin bir ölçütüdür 

(Öksüz ve Malhan, 2005:21-26). 

Sağlık çıktılarının alışılmış yöntemlerle ölçülmesinde daha çok semptomlar ve yaşam süresi 

dikkate alınırken; yaşam kalitesi ölçümünde kişinin rolü, ruh hali, hastalık, sakatlık vb. durumlarda 

kişinin tecrübesi, genel ruhsal durumu, mutluluk ve yaşamdan duyduğu tatmin gibi kavramlar 

dikkate alınmaktadır (Öksüz ve Malhan, 2005:21-26). 

 

     2. Yöntem 

     2.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, hemodiyaliz ve periton diyalizi yöntemleriyle tedavi olan hastaların yaşam 

kalitelerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda yaşam kalitesini 

etkileyen başlıca faktörler nelerdir, sosyo-demografik ve klinik özellikler yönünden, yaşam kalitesi 

arasındaki farklılıklar nelerdir, diyaliz yöntemi seçeneklerine göre yaşam kalitesi algıları ne 

düzeydedir ve diyaliz yöntemi seçeneklerine göre fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutlar yönünden 

yaşam kalitesindeki farklılıklar nelerdir sorularına yanıt aranmıştır. 

 2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini Ankara il merkezindeki kamu hastaneleri ve özel diyaliz 

merkezleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için periton diyalizi ve hemodiyaliz 

hastalarına iki kamu hastanesinden ulaşılabilmiş ve hemodiyaliz tedavisi alan bazı hastalara da üç 

farklı diyaliz merkezinden ulaşılmış olup; toplamda 24 hemodiyaliz, 23 periton diyalizi olmak üzere 

47 kişiye erişilmiştir. Hastaların %44,7’si erkek, %55,3’ü kadındı.  

 

      2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavileri alan hastaların yaşam kalitelerini 

değerlendirmek için 1994’te ABD’de Ron Hays ve meslektaşları tarafından geliştirilen Böbrek 

Hastalığı Yaşam Kalitesi Formu’nun (KDQOL-36) Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Bu ankete ek 

olarak bir kişisel bilgiler bölümü (cinsiyet, medeni durum, eğitim vb.) eklenmiştir. 
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     2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın amacına uygun olarak toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra 

SPSS (21.0) programı ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada periton diyalizi alan hastalar ile hemodiyaliz 

alan hastaların istatistiksel açıdan anlamlılık düzeyleri Yates düzeltmeli ki-kare testi ve bağımsız 

örneklem t-testi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca hastaların sosyo demografik ve klinik 

verileri için tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmada güven düzeyi olarak %95 

(α=0,05) seçilmiştir. 

 

     3. Bulgular 

 

Çalışmaya 24 hemodiyaliz, 23 periton diyalizi olmak üzere toplamda 47 hastaya erişilmiştir. 

Bu hastaların %44,7’si erkek, %55,3’ü kadındır. Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerini alan 

hastalar arasında cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık mevcuttur. Periton 

diyalizi grubunda kadın hastaların oranı hemodiyaliz grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha yüksek çıkmıştır.  

Tablo 3.1 Tedavi Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

                    HD (n=24)                           PD (n=23)               Ki-kare                   p 

      

                      n          %                          n            % 

Erkek          16        66,7                        5           21,7              6,980             0,008243* 

 

Kadın           8        33,3                        18          78,3   

  

*p< 0,05 

 

Çalışmada hemodiyaliz tedavisi ve periton diyalizi tedavisi alan bekar ve evli hastalar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Fakat, eğitim durumuna göre bu iki tedavi 

yöntemini alan hastalar arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. İlkokul-ortaokul eğitim düzeyindeki 

hastaların büyük bir çoğunluğu hemodiyaliz tedavisini tercih ederken, lise-üniversite eğitim 

düzeyindeki hastaların büyük bir çoğunluğu ise periton diyalizini yöntemini tercih etmektedirler. 

Bununla birlikte çalışma durumuna göre gruptaki hastalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık ortaya çıkmıştır. Çalışan hastaların çoğunluğu hemodiyaliz tedavisini tercih ederken, 

çalışmayan hastaların periton diyalizini tercih ettiği gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 3.2 Tedavi Gruplarının Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

 

                                                HD                                 PD 

                                       n                 %              n            %          Ki-kare          p       

Medeni Durum         

Bekar                             5                20,8           3          13,1 

Evli                               19               79,2          20         86,9         0,151      0,697582* 

Eğitim 

İlkokul-Ortaokul          20              83,3            7          30,4                 

Lise-Üniversite             4               16,7           16         69,6         10,54      0,001168** 

Çalışma Durumu 
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Çalışıyor                      22              91,7            8          34,8 

Çalışmıyor                    2                8,3           15          65,2       13,73       0,000211*** 

 

* p>005         **p<0,05         ***p<0,05 

 

 

Tablo 3.3 Tedavi Gruplarına Göre KDQOL-36 Ölçeği Puanları 

 

                                              HD                                        PD                             p 
                            Ortalama           S.sapma         Ortalama       S.sapma  

Semptom               80,12                 12,41             71,57             15,23            p<0,05 

Hastalık etkisi       68,70                 10,15              68,25              9,36             p>0,05 

Hastalık yükü        55,73                 25,37              42,64            20,17            p<0,05 

 

  

 

Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavisi alan hastaların hissettiği hastalık etkileri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ancak, tedavi grupları arasında gözlenen 

semptomlar ve hastalık yükleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. 

Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda periton diyalizi tedavisi alan hastalara göre daha fazla semptom 

gözlemlenmektedir. Bununla birlikte yine hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda periton diyalizi tedavisi 

alan hastalara göre daha fazla hastalık yükü saptanmıştır. 

 

 

Tablo 3.4 Cinsiyete Göre KDQOL-36 Ölçek Puanları 

 

Faktörler Erkek (n=21)              Kadın (n=26)                   p 

Ort.         S.S.             Ort.          S.S.         

Genel Sağlık 49,47     23,25          50,67      17,40               p>0,05 

Enerji 55,65     20,80          45,75      18,23               p>0,05 

Fiziksel fonksiyon 75,29     22,14          63,58      25,46               p<0,05 

Fiziksel rol kısıtlamaları 67,31     33,43          54,89      38,17               p>0,05 

Ağrı 83,44     23,69          71,28      23,51               p<0,05 

Zihinsel sağlık 67,03     22,89          69,73      21,64               p>0,05 

Duygusal rol kısıtlamaları 61,32     35,07          54,01      42,29               p>0,05 

Sosyal fonksiyon 77,23     18,11          58,94      17,45               p>0,05 

 

Hemodiyaliz ve periton diyalizi alan hastaların KDQOL-36 ölçek puanları bakımından 

cinsiyete göre karşılaştırıldıklarında erkeklerin fiziksel fonksiyon ve ağrı faktörleri açısından 

kadınlardan istatistiksel açıdan daha anlamlı farklılıkları olduğu saptanmıştır. Erkekler kadınlara göre 

fiziksel fonksiyonlarını daha iyi yerine getirebilirken, kadınlar erkeklere göre daha az ağrı 

hissetmektedirler. 

 

Tablo 3.5 Medeni Duruma Göre KDQOL-36 Ölçek Puanları 

 

Faktörler Bekar (n=8)                 Evli (n=39)                       p 

Ort.         S.S.             Ort.          S.S.         

Genel Sağlık 51,59     24,02          42,25      23,70               p<0,05 

Enerji 51,94     17,47          53,82      24,06               p>0,05 

Fiziksel fonksiyon 74,11     28,32          72,37      21,88               p>0,05 
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Fiziksel rol kısıtlamaları 51,26     37,69          61,93      36,14               p>0,05 

Ağrı 68,34     22,44          65,22      24,37               p>0,05 

Zihinsel sağlık 63,51     21,48          63,89      22,05               p>0,05 

Duygusal rol kısıtlamaları 51,73     35,73          63,70      42,26               p>0,05 

Sosyal fonksiyon 75,81     17,03          79,14      20,51               p>0,05 

 

Diyaliz tedavisi alan bekar ve evli hastaların yalnızca genel sağlık durumlarına göre 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bekar hastalar kendilerini evli hastalara göre daha 

sağlıklı hissetmektedirler. 

 

Tablo 3.6 Çalışma Durumuna Göre KDQOL-36 Ölçek Puanları 

 

Faktörler Çalışmıyor (n=17)     Çalışıyor (n=30)               p 

Ort.         S.S.             Ort.          S.S.         

Genel Sağlık 51,69     17,85          45,52      22,93               p>0,05 

Enerji 54,32     22,78          54,94      21,64               p>0,05 

Fiziksel fonksiyon 75,04     18,90          60,74      33,44               p<0,05 

Fiziksel rol kısıtlamaları 63,70     30,81          41,07      34,86               p<0,05 

Ağrı 77,05     27,61          68,72      29,40               p>0,05 

Zihinsel sağlık 67,23     17,33          57,50      23,10               p>0,05 

Duygusal rol kısıtlamaları 55,24     35,48          49,86      43,09               p>0,05 

Sosyal fonksiyon 75,73     14,66          71,19      27,31               p>0,05 

 

Diyaliz tedavisi alan hastalar çalışma durumuna göre değerlendirildiklerinde fiziksel 

fonksiyonları ve fiziksel rol kısıtlamaları faktörleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışmayan hastaların çalışan hastalara göre fiziksel fonksiyonlarını 

getirme düzeyi daha yüksektir. Ayrıca fiziksel rol kısıtlamaları çalışmayan hastalarda çalışan hastalara 

göre daha yüksektir. 

 4. Sonuç 

Bu çalışmada kronik böbrek yetmezliği olan hastaların hangi koşullarda hemodiyaliz 

tedavisini hangi koşullarda periton diyalizi tedavisini tercih etmeleri gerektiğini yaşam kalitelerini 

dikkate alarak değerlendirilmek istenmiştir.  

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde bireyin yalnızca sağlık çıktıları değerlendirilmemekte, 

kapsamlı bir şekilde fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali dikkate alınmaktadır.  

Kronik böbrek yetmezliği olan ve nakil olamayan hastalar sıklıkla hemodiyaliz ve periton 

diyalizi tedavilerini almaktadırlar. Tercih edilen tedavi yöntemine göre yaşam kaliteleri farklılık 

göstermektedir. Bununla birlikte bireyler hangi koşullarda hangi diyaliz yöntemini seçeceklerine 

karar vermekte zorlanmaktadırlar.  

Bu çalışma sonucunda kadın hastaların periton diyalizini erkeklere göre daha çok tercih 

ettiği saptanmıştır. Bunun sebebi ise, periton diyalizi tedavisinde kişisel hijyenin hemodiyaliz 

tedavisine göre daha önemli olmasıdır. Periton diyalizini tercih eden hastalar genellikle çalışmayan 

ve günlük faaliyetleri daha durağan olan bireylerdir. Çünkü bu tedavi yönteminde gün içerisinde 4-5 

kez torbanın uygun hijyenik koşullarda değişimi gerekmektedir. Bu durumu da hem zaman hem de 

hijyen açısından ev ortamında gerçekleştirmek daha mümkündür.  Hemodiyaliz tedavisini tercih 

eden hastalar çoğunlukla çalışan ve faal bir yaşantısı olan bireylerdir. Böylece hastalar haftada 3-4 

kez bir diyaliz ünitesine giderek tedavilerini almaktadırlar. Bu da hem zamanı hem de hijyeni 

sağlayacak ortamı olmayan bireyler için daha uygun bir yöntemdir. Eğitim düzeyi daha yüksek olan 

kişiler periton diyalizini tercih etmektedirler. Çünkü bu yöntemde hasta tamamen kendisi tedavisini 

yürütmektedir.  
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Sonuç olarak, hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavisi alan hastaların yaşam kalitelerini 

kesin bir sınırla ayırmak mümkün değildir. Bunun sebebi ise, yaşam kalitesinin sahip olunan 

koşullara ve bireyin kişisel özelliklerine göre değişiklik göstermesidir. 
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ÖZET 

 

Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının güçlendirmesi ile sessizlik eğilimleri arasında bir ilişki 

olup olmadığını, personel güçlendirmenin sessizlik eğilimi üzerindeki etkisini ve çalışanların sosyo-

demografik özelliklerine göre güçlendirme ve sessizlik eğilimlerinde farklılık olup olmadığını 

belirlemektir. Bu amaçla, çalışmada güçlendirme algısı (Cameron et al.,1987), sessizlik eğilimi 

(Brinsfield, 2009) ölçekleri ve çalışanların sosyo-demografik özelliklerinden oluşan bir anket formu 

kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra korelasyon ve regresyon 

analizleri, bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanıldı. Sonuçlar %95 güven 

aralığında değerlendirildi. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre sağlık çalışanlarının sessizlik eğilimleri 

(2,45±0,532) daha düşük ve güçlendirme algıları (4,02±0,580) daha yüksek bulunmuştur. Çalışanların 

sosyo-demografik özellikleri ile sessizlik ve güçlendirme arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanları sessizlik eğilimleri ile güçlendirme 

algıları arasında ters ilişki vardır. Personel güçlendikçe sessizlik eğilimi azalmaktadır. Sağlık 

çalışanlarının meslekleri özerk davranmalarını gerektirdiğinden sessizlik eğilimin düşük ve 

güçlendirmenin yüksek bulunması olumlu bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Personel Güçlendirme, Sağlık Çalışanları  
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The aim of this study determine whether or not relationship between empowerment of  healthcare 

employees and silence, the effect on empowerment of employee tends to silence and whether or not 

differences between empowerment of  healthcare employees and tends to silence according to socio-

demographic characteristics of employees.  In this study was used perception of  empowerment (Cameron 

et al., 1987), tends to silence (Brinsfield, 2009) scales and socio-demographic questionnaire form. The  

analyze of data were used Descriptive statistical methods, correlation regression analysis, independent 

samples t-test and one-way analysis of variance. The results were evaluated 95% confidence interval. The 

result of this study tends to silence of healthcare employees (2.45±0.532) are lower, and perception of 

empowerment (4.02±0.580)  higher. According to the results of study, there is inverse relationship 

between perception of empowerment of healthcare employees and tends to silence.  

Key Words: Organizational Silence, Employee Empowerment, Healthcare Employees 

1. Giriş  

Organizasyonların nitelikli ve verimli insan kaynaklarına sahip olması organizasyon 

faaliyetlerinde çok önemli avantajlar sağlayabilir (Karahan, 2009: 96). Çalışanların alınan kararlara 

katılması, işle ilgili konularda yöneticileriyle rahatlıkla konuşabilmesi, sorumluluk alması, inisiyatif 

kullanabilmesi gibi becerilerinin arttırması çalışanın güçlenmesi ve kendini ifade edebilmesiyle 

yakından ilişkilidir. Modern yönetim uygulamaları arasında yer personel güçlendirme ile çalışanların 

yetkinliklerinde artma, inisiyatif kullanma, özerkliğe sahip olma, sorumluluk alma gibi özellikleri 

artmakta, bu da bireysel performansa yansımakta, dolayısıyla örgütsel performans artmaktadır. 

Örgütsel sessizlik alanındaki ilk çalışmalar 2000 yılında Morrison ve Miliken tarafından yapılmıştır. 

Örgütsel sessizlik; işgörenlerin işleri ve kurumlarının gelişmesiyle ilişkili fikir, bilgi ve düşüncelerini 

kasıtlı olarak paylaşmaması, yani esirgemesi olarak tanımlanmıştır (Morrison ve Miliken, 2000:708). 

Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının güçlendirmesi ile sessizlik eğilimleri arasında bir ilişki olup 

olmadığını, personel güçlendirmenin sessizlik eğilimi üzerindeki etkisini ve çalışanların sosyo-

demografik özelliklerine göre güçlendirme ve sessizlik eğilimlerinde farklılık olup olmadığını 

belirlemektir. 

1.1. Personel Güçlendirme 

Personel güçlendirme, organizasyonlarda dönüşme sürecinde yöneticilerin karşı karşıya olduğu 

kritik konular arasındadır. Bir organizasyonel strateji olan güçlendirme, çalışanlara karar verme 

süreçlerinde daha fazla sorumluluk vermekte ve iş süreçlerine olan kontrollerini artırmaktadır. 

Güçlendirme, personeli risk almaya yönlendirerek, yaratıcı ve yenilikçi olmaya teşvik ederek, kendi beceri 

ve deneyimlerini farkına vardırarak, bilgilendirme ve dahil etme yoluyla, örgütsel performansı artırmak ve 

geliştirmek için çalışanın kendi kapasitesinin farkında olan organizasyonlar yaratmaktır (Cloete et al.,  

2002:31). Personel güçlendirme ile ilgili literatürde en kapsamlı tanımlardan birisi Thomas ve 

Velthouse’un (1990) yaptığı tanımdır; personel güçlendirme çalışanlara güç vermeyi ifade eder. Gücün ise 

birçok anlamı vardır. Yasal anlamda güç yetkidir. O zaman güçlendirme yetkilendirme demektir. Aynı 

zamanda çalışanları harekete geçirmeyi ve onlara enerji vermeyi de ifade edebilir (Thomas ve Velthouse, 

1990: 667).  

Thomas ve Velthouse (1990) güçlendirmeyi dört bilişsel başlık halinde çalışanın bireysel 

oryantasyonunu yansıtan içsel görev motivasyonu (intrinsic task motivation) olarak tanımlamıştır. Bu dört 

boyutu şu şekilde vermek mümkündür; anlamlılık (meaningfulness), yetkinlik (competence-self efficacy), 

etki (impact- personal control) ve özerklik (self determination). İçsel görev motivasyonuyla kastedilen, 

doğrudan tatmin ve motivasyon üreten olumlu değerdeki deneyimlerdir. Bu dört boyuttan Anlamlılık, 

bireyin kendi idealleri ya da standartlarıyla ilgili olan amaç ya da hedeflerinin ondaki değerini, Yetkinlik 

bir kişinin bir işle ilgili faaliyetleri usta bir şekilde gerçekleştirme derecesini ifade eder. Özerklik bir 

kişinin kendi eylemlerinin sorumluluğunun yine kendine ait olmasını ifade ederken, Etki, bir işi 
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gerçekleştirirken fark yaratan bir davranış olarak görülme derecesidir. Bu iş davranışlarının ve süreçlerinin 

başlatılmasında ve devamında bağımsızlığı yansıtır (Thomas ve Velthouse, 1990: 672-673).  

1.2. Örgütsel Sessizlik 

Örgütler bilinçli ya da bilinçsiz olarak çalışanlarını kurumda sessiz kalmalarını tetiklemektedir. 

Çalışanların sessiz kalma davranışları eskiden bir uyum göstergesi olarak algılansa da bugün bunun bir 

tepki ve geri çekilme olduğu bilinmektedir (Özdemir,  Sarıoğlu Uğur, 2013). Morrison ve Milliken 

(2000)’ e göre kollektif bir tepki örgütsel sessizlik, çalışanların işle ilgili konular ve sorunlar hakkındaki 

bilgilerini, görüşlerini ve kaygılarını bilinçli olarak yönetimle paylaşmamaları, kendilerine saklamaları 

olarak tanımlanmıştır. Örgütsel sessizliğin temel olarak iki durumdan kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Bunlardan birisi; yöneticilerden olumsuz geri bildirim alma korkusu ve ikincisi genellikle yöneticiler 

tarafından yapılan örtülü inançlar kümesidir. Özellikle astların üst konumdaki yöneticilerden olumsuz geri 

bildirim alma korkusu, örgütlerde sessizlik iklimi yaratan önemli faktörlerden biridir. Olumsuz geri 

bildirim alan insanların sıklıkla tehdit ediliyor hissine kapıldıklarına dair güçlü kanıtlar vardır. Bu yüzden 

insanlar olumsuz geri bildirim almaktan kaçınırlar, aldıklarında onu yok saymaya ve yalanlamaya 

çalışırlar ya da kaynağın güvenilirliğini sorgularlar.  Örgütsel sessizliğin altında yatan bir diğer faktör 

yöneticilerin yönetimin doğası ve çalışanları hakkında sahip oldukları örtülü inançlarıdır. Böyle bir inanca 

göre çalışanlar güvenilmez ve bencildirler. Morrison ve Milliken (2000)’ e göre çalışanlarının bencil ve 

güvenilmez olduğuna inanan üst düzey yöneticiler, yukarı doğru iletişimi açık ya da örtük şekilde 

engellemek için harekete geçmektedirler. Ancak böyle bir durum genellikle bilinçli olarak yapılmaz 

(Morrison ve Milliken, 2000).  

Morrison ve Milliken (2000) örgütsel sessizliği birçok örgütsel özellikler tarafından etkilenen ve 

örgütsel seviyede yaratılan ve sosyal olarak inşa edilen bir olgunun ana modeli olarak tanımlamıştır. Bu 

örgütsel özellikler arasında karar alma süreçleri, yönetim süreçleri ya da kültür ile her bir çalışanın 

sessizlik davranışını nasıl algıladığı vb. durumlar sayılabilir.   

Van Dyne ve arkadaşları (2003) sessizliği üç boyutta ele almışlardır; 

Kabullenme sessizliği, iş ile ilgili fikir, bilgi ya da görüşlerini paylaşmama, saklama olarak 

tanımlamışlardır. Bu nedenle kabullenme sessizliği aktiften ziyade daha pasif davranışları ifade eder. 

Mesela bir çalışan muhtemel olmayan bir değişim yaratmak ve konuşmanın anlamsız olduğuna dair 

inancını değiştirmede fikrini saklayabilir. 

Savunma amaçlı sessizlik, dış tehlikelerden kişinin kendini koruyabilmesi için yapılan kasıtlı ve önleyici 

davranışları içerir. Savunma amaçlı sessizlik alternatif düşünce ve farkındalığı içeren fikir, bilgi ya da 

görüşleri saklamak için bilinçli kararlar tarafından takip edilen en iyi kişisel stratejilerden birisidir. Kişisel 

olarak risk içeren düşünceleri açıklama korkusuna dayalı bilgiyi paylaşmamayı ifade eder.   

İlişkisel sessizlik, kişi ya da organizasyonun yararı amacıyla iş ile ilgili fikir, bilgi ya da görüşleri 

paylaşmama, saklama olarak tanımlanmıştır. ilişkisel sessizlik, öncelikle başkalarına odaklanmış kasıtlı ve 

önleyici bir davranıştır. Savunma amaçlı sessizlik gibi ilişkisel sessizlik, fikir, bilgi ya da görüşleri 

saklamak için bilinçli kararlara, alternatif düşüncelere ve farkındalığa dayanır. Aynı zamanda savunma 

amaçlı sessizliğin aksine ilişkisel sessizlik, konuşma sonucu oluşabilecek olumsuz kişisel sonuçların 

korkusundan ziyade başkaları hakkında endişe duymayı tanımlar (Van Dyne ve ark., 2003: 1366-1368). 

Bunlara ek olarak bizim çalışmamızda Brinsfield (2009)’un geliştirdiği,  iki boyut daha ele alınmıştır. 

Çekingen sessizlik, kişinin imaj ya da itibarını korumak için konuşmaktan kaçındığını ifade eder.  

Olağan dışı sessizlik, organizasyona ya da bir başkasına bilinçli zarar vermek amacıyla sessiz kalmayı 

ifade eder (Brinsfield, 2009:223-225).  

2. Yöntem 

2.1.  Araştırmanın Amacı 



 

537 
 

Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının güçlendirmesi ile sessizlik eğilimleri arasında bir ilişki 

olup olmadığını, personel güçlendirmenin sessizlik eğilimi üzerindeki etkisini ve çalışanların sosyo-

demografik özelliklerine göre güçlendirme ve sessizlik eğilimlerinde farklılık olup olmadığını 

belirlemektir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evreni Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi’nde görev yapan 300 hemşireden oluşmaktadır. Çalışmada evrenin tamamına anket 

uygulanması amaçlanmıştır. Ancak izin ve nöbette olanlar ile anketi doldurmayı kabul etmeyen personel 

evrenin tamamına ulaşılmasını mümkün kılmamıştır. Çalışma sonucunda 142 hemşireden veri elde 

edilebilmiştir.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak güçlendirme algısı (Cameron et al.,1987; Ugboro, 2006), 

sessizlik eğilimi (Brinsfield, 2009) ölçekleri ve çalışanların sosyo-demografik özelliklerinden oluşan bir 

anket formu kullanılmıştır. Sessizlik algısı ölçeği savunma amaçlı ( Defensive Silence) 5 ifade, çekingen 

sessizlik (Diffident Silence) 5 ifade, ilişkisel sessizlik (Relational Silence) 5 ifade, kabullenme 

(Acquiescent Silence) 2 ifade ve olağan dışı (Deviant Silence) 2 ifade olmak üzere toplam 19 ifade ve beş 

boyuttan oluşmaktadır. Güçlendirme algısı ölçeği her biri 3 ifadeden oluşan anlamlılık (meaningfulness-

value), yetkinlik (competence-self-efficacy), özerklik (selfdetermination-choice) ve etki (impact-personal 

control) boyutlarından oluşan toplam 12 ifadeden oluşmaktadır. Ankette bunlara ilave olarak hemşirelerin 

sosyo-demografik özelliklerini ölçmeye yönelik beş soru bulunmaktadır.  

2.4. Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Çalışmadan elde edilen verilerin güvenilirlik analizini yapmak için Cronbach Alpha katsayısından 

yararlanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız örneklerde t testi, tek 

yönlü varyans analizi, çift yönlü pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar 

%95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

3. Bulgular 

Tablo 1’de araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı 

bilgiler yer almaktadır. %77,5’i kadınlardan oluşan katılımcıların %72,5’i bekardır. Genellikle gençlerden 

oluşan katılımcıların yalnızca %14,1’i 36 ve daha yukarı yaşlardadır. Yaşa benzer şekilde çalışanların iş 

tecrübeleri de azdır. Yalnızca %30,3’ü 5 yıl ve daha uzun sürelerde istihdam edilmiştir.  

Eğitim durumlarına göre çalışanlar daha çok lisans (%56,3) mezunlarından oluşmaktadır. Bunu 

lise (%36,6) mezunları takip etmektedir.  

Tablo 1: Çalışmaya Katılanların Sosyo-demografik Özellikleri 

 
Özellik Sayı Yüzde  Özellik Sayı Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 110 77,5 

Medeni 

durum 

Bekar 103 72,5 

Erkek 32 22,5 Evli 39 27,5 

Yaş 

≤24 68 47,9 

Eğitim 

durumu 

Lise 52 36,6 

25-29 54 38 Önlisans 6 4,2 

≥30 20 14,1 Lisans 80 56,3 
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Görev süresi 

≥4 yıl 99 69,7 Lisansüstü 4 2,8 

≥5 yıl 43 30,3     

Tablo 2’ çalışmada kullanılan ölçeklerin boyutlar itibariyle ortalama, standart sapma ve Cronbach 

alpha değerleri görülmektedir. Çalışmanın güvenilir olabilmesi için kabul edilebilir bir alpha değerinin en 

az 0,70 olması beklenmektedir (Altunışık vd., 2005: 231). Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin hem boyut, 

hem de genel Cronbach Alpha değerleri 0,70’in üzerinde bulunmuştur. Tablo incelendiğinde de görüleceği 

üzere çalışanların güçlendirme algıları sessizlik eğilimlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Hemşireler 

yaptıkları işin kendi yeteneklerine uygun, kendileri için anlamlı, bağımsız olarak karar verebilerek 

yapabilme ve yaptıkları iş ve birim üzerinde etkilerinin güçlü olduğuna inanmaktadırlar. Buna karşılık 

sessizlik algıları daha düşük. Burada önemli husus bu değerlerin küçük olmasının daha olumlu olduğudur. 

Hemşireler yalnızca kabullenme boyutuna daha fazla katılım göstermektedirler. Burada kendi iş ve iş 

birimleri ile ilgili olarak çok fazla müdahil olmadıkları anlaşılabilir. Buna karşılık kurumlarına zarar 

vermemek ve yöneticilerin başkalarının görüşlerine önem vermedikleri için hemşirelerin sessiz kaldığını 

ifade eden anormal boyutuna katılım en düşük seviyelerde kalmıştır ki, bu da olumlu olarak 

algılanmaktadır. 

Tablo 2: Ölçeklerin Boyutlarının Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach Alpha Değerleri 

 
Ortalama Standart Sapma Cronbach Alpha 

Güçlendirme 3,99 0,627 0,878 

Anlamlılık 4,28 0,709 0,762 

Yetenek 4,32 0,688 0,756 

Özerklik 3,94 0,820 0,751 

Etki 3,43 0,897 0,711 

Sessizlik 2,50 0,602 0,867 

Savunmacı 2,36 0,721 0,718 

Çekingen 2,21 0,768 0,728 

İlişkisel 2,99 0,828 0,774 

Kabullenme 3,01 0,978 0,741 

Anormal 1,70 1,116 0,778 

Tablo 3’de güçlendirme algısı ölçeğini oluşturan ifadelerin aritmetik ortalama ve standart 

sapmaları görülmektedir. Tablo incelendiğinde görüleceği gibi güçlendirme ölçeğinin 9 ifadesine yüksek 

düzeyde 3 ifadesine ise orta düzeyde katılım olmuştur. Buna göre hemşirelerin genel olarak kendilerini 

güçlendirilmiş algıladıkları söylenebilir. Ayrıca en yüksek katılım alan 5 ifadeden üçü yetkinlik (İşimi 

başarılı bir şekilde yapma konusunda yeteneklerime güvenirim, Yaptığım işe yeteneklerimin uygun 

olduğundan eminim ve Yaptığım işi yetkinlik ve yeteneklerimi kapsamaktadır) ve ikisi anlamlılık (İşim 

benim için çok önemlidir ve Yaptığım aktiviteler benim için anlamlıdır) boyutları altında toplanmıştır. Bu 

durum hemşirelerin yetkinliklerine çok güvendiğini ve yaptıkları işi anlamlı bulduklarının bir 
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göstergesidir. En az katılım alan ifadelerden üçü etki (Çalıştığım birimde olanlar üzerinde önemli etkim 

vardır, Çalıştığım birimde yapılan işler konusunda görüşlerim dikkate alınır ve Çalıştığım birimde işlerin 

kontrolünün nasıl olacağı konusunda herkes hemfikirdir) ve ikisi özerklik (İşimi bağımsız bir şekilde 

yapmada önemli fırsatlarım vardır ve İşimin gidişatını belirlemede karar verme gücüne sahibim) 

boyutlarına aittir. Buradan hemşirelerin çalıştıkları birimleri etkileme ve yaptıkları işlerde kendilerini 

özerk hissetme konularında yeterince güçlü hissetmedikleri sonucuna varılabilir.  

 

 

 

Tablo 3: Güçlendirme Algısı Ölçeğini Oluşturan İfadelerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

İfadeler Ortalama S.S. 

İşimi başarılı bir şekilde yapma konusunda yeteneklerime güvenirim 4,46 0,659 

İşim benim için çok önemlidir. 4,43 0,837 

Yaptığım işe yeteneklerimin uygun olduğundan eminim 4,27 0,899 

Yaptığım işi yetkinlik ve yeteneklerimi kapsamaktadır 4,25 0,869 

Yaptığım iş için gereken yetkinliğe sahibim. 4,23 0,933 

Yaptığım aktiviteler benim için anlamlıdır 4,15 0,878 

İşi nasıl yapmam gerektiği hakkında önemli bir özerkliğe sahibim. 4,08 0,908 

İşimin gidişatını belirlemede karar verme gücüne sahibim 4,04 0,999 

İşimi bağımsız bir şekilde yapmada önemli fırsatlarım vardır. 3,68 1,100 

Çalıştığım birimde işlerin kontrolünün nasıl olacağı konusunda 

herkes hemfikirdir 
3,61 1,123 

Çalıştığım birimde yapılan işler konusunda görüşlerim dikkate alınır. 3,46 1,153 

Çalıştığım birimde olanlar üzerinde önemli etkim vardır. 3,20 1,069 

Tablo 4’de sessizlik eğilimi ölçeğini oluşturan ifadelerin aritmetik ortalama ve standart sapmaları 

görülmektedir. Tablo incelendiğinde görüleceği gibi sessizlik eğilimi ölçeğini oluşturan ifadelere katılım 

genellikle düşük seviyelerdedir. Bununla birlikte en fazla katılım alan 5 ifadeden üçü (İş arkadaşlarımın 

duygularını incitmekten kaçındığım için, İş arkadaşlarımla olumlu ilişkilerimi sürdürmek için ve Çalışma 

arkadaşlarımı korumak için) ilişkisel; ikisi ise (Konuşmaya değer bulmadığım konular için ve 

Konuşmamın faydalı olmayacağını düşündüğüm için) kabullenme boyutunda yer almaktadır. Buna göre 

hemşirelerin kurumlarında sessiz kalmalarının temel sebeplerinden birinin arkadaşlarıyla ilişkilerinin 

bozulmasını göze alamamaları; diğerinin kabullenme, yani konuşmalarının fayda sağlamayacağı düşüncesi 

olduğu söylenebilir. Buna karşılık en az katılım alan beş ifadeden ikisi anormal (Çalıştığım kuruma 

bilinçli olarak zarar vermek için ve Başkalarına bilinçli olarak zarar vermek için), biri savunmacı (karşılık 

bulmaktan korktuğum için) ve ikisi de (Ne söyleyeceğimden emin olmadığım için ve Yetersiz olarak 
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görülmek istemediğim için) çekingenlik boyutlarında yer almaktadır. Buna göre hemşirelerin sessizlik 

eğilimlerinde anormallik yani başkalarına zarar verme eğiliminin en az etkiye sahip olduğu, bunun yanı 

sıra savunma amaçlı ya da yetersizlik kaygılarıyla da hemşirelerin sessiz kalmadıkları söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Sessizlik Eğilimi Ölçeğini Oluşturan İfadelerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İfadeler Ortalama S.S. 

İş arkadaşlarımın duygularını incitmekten kaçındığım için 3,32 1,048 

İş arkadaşlarımla olumlu ilişkilerimi sürdürmek için 3,20 1,198 

Çalışma arkadaşlarımı korumak için 3,03 1,142 

Konuşmaya değer bulmadığım konular için 3,02 1,114 

Konuşmamın faydalı olmayacağını düşündüğüm için 3,01 1,082 

Çatışmadan kaçınmak için 3,01 1,223 

Çalıştığım kurumun zarar görmemesi için 2,83 1,315 

Durumu düzeltmeye yetkim olmadığı için 2,65 1,039 

Herhangi bir probleme sebep olarak görülmek istemediğim için 2,57 1,296 

Yöneticiler başka görüş, fikir ya da düşüncelere açık olmadığı için 2,54 1,212 

Başkalarının konuşmasını beklediğim için 2,53 1,057 

Geçmişte konuştuklarım sebebiyle olumsuzluklar yaşadığım için 2,43 1,068 

Kötü yönetim uygulamaları olduğu için 2,37 1,200 

Utanç verici durumlara düşürmemek için 2,30 1,173 

Yönetimden çekindiğim için 2,13 1,150 

Konuşmamam konusunda talimat verildiği için 2,13 1,162 
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Yetersiz olarak görülmek istemediğim için 2,05 1,132 

Ne söyleyeceğimden emin olmadığım için 2,04 1,031 

Karşılık bulmaktan korktuğum  için 2,01 1,021 

Başkalarına bilinçli olarak zarar vermek için 1,83 1,315 

Çalıştığım kuruma bilinçli olarak zarar vermek için 1,56 1,145 

Tablo 5’de çalışmada kullanılan ölçeklerin boyutlar itibari ile korelasyon analizi sonuçları 

görülmektedir. Her iki ölçeğin kendi alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve yüksek seviyede 

ilişki bulunmasına (p<0,05) karşılık, güçlendirme ve sessizlik arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

bulunmamaktadır (p>0,05). Yalnızca Sessizlik ölçeğinin savunma alt boyutu ile genel olarak güçlendirme 

ve güçlendirmenin alt boyutlarından etki arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve ters yönlü ilişki 

bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre savunma eğilimi arttıkça hemşirelerin genel olarak güçlenme algıları 

ve etki algıları düşmektedir. 
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Tablo 5: Güçlendirme Algısı ve Sessizlik Eğilimi Arasındaki İlişki 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Güçlendirme 1          

2-Anlamlılık 0,740** 1         

3-Yetenek 0,794** 0,568** 1        

4-Özerklik 0,885** 0,529** 0,618** 1       

5-Etki 0,796** 0,358** 0,445** 0,668** 1      

6-Sessizlik -0,067 -0,055 0,009 -0,092 -0,066 1     

7-Savunmacı -0,191* -0,130 -0,131 -0,157 -0,188* 0,776** 1    

8-Çekingen -0,090 -0,091 0,002 -0,115 -0,074 0,855** 0,585** 1   

9-İlişkisel 0,085 0,086 0,113 0,008 0,071 0,761** 0,332** 0,598** 1  

10-Kabullenme- -0,154 -0,118 -0,074 -0,135 -0,147 0,570** 0,459** 0,364** 0,257** 1 

11-Anormal 0,093 0,011 0,113 0,081 0,093 0,496** 0,304** 0,338** 0,183* 
0,262
** 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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Korelasyon analizinde aralarında ilişki bulunan, güçlendirme algısı ve güçlendirme algısının alt 

boyutlarında etkinin sessizlik ölçeğinin alt boyutlarından savunma üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir 

etkisinin olup olmadığını test etmek amacıyla iki adet regresyon modeli geliştirilmiştir. Tablo 6’da 

görüldü gibi, Stepwise regresyon analizi sonucuna göre, 0,05 anlamlılık düzeyinde güçlendirme eğiliminin 

savunmacı tipte sessizlik üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahiptir (F=24,686; p=0,000). 

Güçlendirme ve sessizlik modelinin ilişki katsayısı 0,191’dir ve savunma amaçlı sessizliğin %3,6’sını 

açıklamaktadır (R
2
 =0,036). Modelin Beta katsayısı -0,191 bulunmuştur. Bu sonuçtan hareketle 

güçlendirmenin savunmacı sessizliği olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.  

Tablo. 6: Güçlendirmenin Savunmacı Sessizlik Üzerindeki Etkisini Gösteren Regresyon Analizi Sonuçları 

Güçlendirme 

Standardize 

edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

edilmiş 

katsayılar t p R R
2
 F p 

B S.H. β 

Sabit 4,384 0,178 
 

24,686 0,000 

0,191 0,036 24,686 0,000 
Savunmacı -0,166 0,072 -0,191 -2,302 0,023 

Tablo 7’de görülen Stepwise regresyon analizi sonucuna göre, 0,05 anlamlılık düzeyinde etkinin 

savunmacı sessizlik üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi vardır (F=5,117; p=0,025). Etki ve 

sessizlik modelinin ilişki katsayısı 0,188’dir ve savunma amaçlı sessizliğin %3,5’ini açıklamaktadır (R
2
 

=0,035). Modelin Beta katsayısı -0,188 bulunmuştur. Bu sonuçtan hareketle güçlendirmenin etki 

boyutunun savunmacı sessizliği olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.  

Tablo. 7: Güçlendirmenin Alt Boyutlarında Etkinin Savunmacı Sessizlik Üzerindeki Etkisini Gösteren 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Etki 

Standardize 

edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

edilmiş 

katsayılar t p R R
2
 F p 

B S.H. β 

Sabit 3,976 0,254 
 

15,64 0,000 

0,188 0,035 5,117 0,025 

Savunmacı -0,234 0,103 -0,188 -2,262 0,025 

Hemşirelerin kişisel özelliklerinin sessizlik eğilimi ve güçlendirme algıları üzerinde bir farklılık 

oluşturup oluşturmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, hemşirelerin 

sosyo-demografik özellikleri güçlendirme eğiliminin herhangi bir boyutunda farklılık oluşturmamaktadır 

(p>0,05). Sessizlik eğilimlerinde ise medeni durum ve çalışma süreleri bakımından istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Buna karşılık hemşirelerin cinsiyetleri çekingenlik sebebiyle 

ortaya çıkan sessizlik eğiliminde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık oluşturmaktadır (p<0,05). Tablo 8’de 

görüldüğü gibi kadınların çekingenlik eğilimi erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin eğitim 

düzeyleri esas alınarak yapılan analiz sonuçlarına göre genel olarak sessizlik, savunmacı ve kabullenme alt 

boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,005). Genel olarak sessizlik ve 

savunmacı sessizlikte yükseköğretim görmüş hemşirelerin katılımlarının daha yüksek olmasına karşılık, 

kabullenme boyutunda orta öğretim görenlerin katılımı daha yüksek bulunmuştur. 
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Tablo 8: Katılıcıların Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Sessizlik eğilimlerinde meydana Gelen 

Farklılıkların Dağılım 

 Cinsiyet n Ortalama S.S. t p 

Çekingenlik 
Kadın 110 4,35 0,637 

0,591 0,026 

Erkek 32 4,25 0,847 

 
Eğitim n Ortalama S.S. t p 

Sessizlik 

Ortaöğretim 52 2,49 0,678 

-0,173 0,039 

Yükseköğretim 90 2,51 0,557 

Savunmacı 

Ortaöğretim 52 2,24 0,790 

-1,393 0,047 

Yükseköğretim 90 2,42 0,674 

Kabullenme 
Ortaöğretim 52 3,02 1,124 

0,045 0,047 

Yükseköğretim 90 3,01 0,890 

  n Ortalama S.S. F p 

Savunmacı 

≤24 68 2,17 0,670 

4,508 0,013 25-29 54 2,54 0,727 

≥30 20 2,48 0,753 

Post Hoc: ≤24 yaş-25-29 yaş p=0,005 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, hemşirelerin kişisel özelliklerinin sessizlik eğilimi ve 

güçlendirme algıları üzerinde bir farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen 

analiz sonuçlarına göre, hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri güçlendirme eğiliminin herhangi bir 

boyutunda farklılık oluşturmamaktadır. Sessizlik eğilimlerinde ise medeni durum ve çalışma süreleri 

bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Buna karşılık hemşirelerin cinsiyetleri 

çekingenlik sebebiyle ortaya çıkan sessizlik eğiliminde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

oluşturmaktadır. Tablo 8’de görüldüğü gibi kadınların çekingenlik eğilimi erkeklerden daha yüksek 

bulunmuştur. Morrison ve Milliken (2000)’e göre cinsiyet, çalışan sessizlik davranışını etkileyen önemli 

bir faktördür. Cinsiyetin ele alındığı bazı araştırmalar, erkeklerin iletişim girişiminde bulunma ve 

düşüncelerini sunma eğilimi gösterirken kadınların fikir birliği için çabalama eğiliminde olduklarını, her 

iki cinsten de kişilerin bulunduğu gruplarda kadınların daha az etki sahibi olduklarını göstermiştir (LePine 

ve Dyne, 1998). Benzer şekilde bizim araştırmamızda da kadınların erkeklere göre çekingenlik eğilimleri 

daha yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin eğitim düzeyleri esas alınarak yapılan analiz sonuçlarına göre 

genel olarak sessizlik, savunmacı ve kabullenme alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmaktadır. Genel olarak sessizlik ve savunmacı sessizlikte yükseköğretim görmüş hemşirelerin 

katılımlarının daha yüksek olmasına karşılık, kabullenme boyutunda orta öğretim görenlerin katılımı daha 
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yüksek bulunmuştur. Erenler (2010) tarafından 374 otel işletmesi üzerinde yapılan araştırma, örgütsel 

sessizlik davranışının cinsiyet ve kıdem açısından farklılık göstermediğini, eğitim durumunun ise 

farklılığa sebep olduğunu bulmuştur. Örgütsel sessizlik davranışının “eğitim durumu” na göre farklılık 

gösterdiğini doğrulamış, ilkokul, ortaokul ve lise mezunları ile üniversite mezunlarının sessizlik 

davranışları arasında anlamlı farklılıklar saptamıştır. Eğitim düzeyleri düşük olan çalışanların, öz 

güvenlerinin daha düşük olmasıyla ve düşük öz güvenin bu tür çalışanları boyun eğmeye ve 

tepkisizleşmeye yöneltmesiyle açıklanabilir (Erenler; 2010) 

Sessizlik eğilimi ölçeğini oluşturan ifadelere katılım genellikle düşük seviyelerdedir. Bununla 

birlikte en fazla katılım alan 5 ifadeden üçü (İş arkadaşlarımın duygularını incitmekten kaçındığım için, İş 

arkadaşlarımla olumlu ilişkilerimi sürdürmek için ve Çalışma arkadaşlarımı korumak için) ilişkisel; ikisi 

ise (Konuşmaya değer bulmadığım konular için ve Konuşmamın faydalı olmayacağını düşündüğüm için) 

kabullenme boyutunda yer almaktadır. Çakıcı ve çakıcı (2007)’ de akademisyenler üzerinde yaptığı 

çalışmada üniversite çalışanlarının % 70‘i sessiz kalmayı tercih ederken %30‘unun açıkça konuşmayı 

tercih ettiği sonucunu bulmuştur. En az sessiz kalınan konular, etik konular ve sorumluluklar, yönetim 

sorunu, çalışanların performansı, kurumu iyileştirme çabaları ve çalışma olanaklarıdır. Sessiz kalmayı 

tercih etme nedenlerinin başında yönetsel ve örgütsel nedenler gelmektedir. Korku yine etken faktör 

olarak ortaya çıkmıştır (Çakıcı ve Çakıcı, 2007: 399). Bizim çalışmamızda ise hemşirelerin kurumlarında 

sessiz kalmalarının temel sebeplerinden birinin arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulmasını göze alamamaları; 

diğerinin kabullenme, yani konuşmalarının fayda sağlamayacağı düşüncesi olduğu söylenebilir.  

Araştırma bulguları incelendiğinde hemşirelerin genel olarak kendilerini güçlendirilmiş olarak 

algıladıkları söylenebilir. Güçlendirme algısına en yüksek katılımı alan yetkinlik ve anlamlılık boyutu 

olmuştur. Bu durum hemşirelerin yetkinliklerine çok güvendiğini ve yaptıkları işi anlamlı bulduklarının 

bir göstergesidir. En az katılım alan ifadeler etki ve özerklik boyutlarına aittir. Buradan hemşirelerin 

çalıştıkları birimleri etkileme ve yaptıkları işlerde kendilerini özerk hissetme konularında yeterince güçlü 

hissetmedikleri sonucuna varılabilir. Korkmaz ve Altıparmak (2012) hemşirelerde personel güçlendirme, 

örgütsel bağlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler adlı çalışmasında, hemşirelerin yaş grubu arttıkça 

yetkinlik düzeylerinin arttığını ve eğitim seviyesi arttıkça hemşirelerin daha özerk davrandıkları sonucunu 

bulmuştur (Korkmaz ve Altıparmak, 2012: 566).  

Sessizlik ölçeğinin savunma alt boyutu ile genel olarak güçlendirme ve güçlendirmenin alt 

boyutlarından etki arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve ters yönlü ilişki bulunduğu görülmektedir. Buna 

göre savunma eğilimi arttıkça hemşirelerin genel olarak güçlenme algıları ve etki algıları düşmektedir. 

Hemşirelerin güçlenme düzeyleri ve sessiz kalma eğilimlerine baktığımızda, güçlendirme algıları 

sessizlik eğilimlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Her iki ölçeğin kendi alt boyutları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı ve yüksek seviyede ilişki bulunmasına karşılık, güçlendirme ve sessizlik 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Yalnızca Sessizlik ölçeğinin savunma alt 

boyutu ile genel olarak güçlendirme ve güçlendirmenin alt boyutlarından etki arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı ve ters yönlü ilişki bulunmaktadır. Buna göre savunma eğilimi arttıkça hemşirelerin genel olarak 

güçlenme algıları ve etki algıları düşmektedir. 

Sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yere sahip olan hemşirelerin, yetkinliklerini artırma, inisiyatif 

kullanabilme, özerkliğe sahip olma, sorumluluk alma gibi özelliklerin arttırılması güçlendirme yaklaşımı 

ile olmaktadır. Güçlendirilmiş çalışanlar örgütle daha olumlu ilişkiler sürdürebileceklerdir. Belirlenen 

becerileri kazanmış olan sağlık çalışanlarının örgütsel süreçler hakkındaki sessiz kaldıkları alanlar daha 

daralacaktır.  
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KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE VERİMLİLİK KRİTERLERİNİN PERSONEL 

DEVRİ VE KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özet 

Bu çalışmada, Kamu Hastaneleri Birliklerinde uygulanmakta olan “Verimlilik 

Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” incelenerek “Verimlilik Kriterlerinin” personel devri ve 

kurum kültürü oluşturma açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Verimlilik Değerlendirmesi 

Hakkında Yönergeye göre başarı ve karne değerlendirme kriterleri; Tıbbi, İdari, Mali, Kalite, hasta 

ve çalışan güvenliği ile memnuniyeti, Eğitim, İzlem ve veri doğrulama, kanıta dayalı gözlemsel 

değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri olmak üzere altı kriter grubu içerisinde yer alan 

karne göstergeleri esas alınarak yapılmaktadır. Kamu Hastaneleri Birlikleri’nde personel devir 

hızının çok yüksek olacağı aşikârdır. Personel devir hızının çok yüksek olduğu böyle bir sistemde 

kurumsal kültür oluşturmakta oldukça zor görünmektedir. Yapılan çalışmalarda kurum kültürü olan 

işletmelerde verimlilik yüksektir. Günümüzde işletmeler başarı ve verimlilik oranını artırmak için 

kurum kültürü oluşturma çalışmaları yapmaktadır. Sonuç olarak Sağlık Bakanlığının Kamu 

Hastaneleri Birliklerine yönelik uygulamalarını kurum kültürü oluşturma açısından yeniden 

değerlendirmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: KHB yapılanma, Verimlilik kriterleri, kurum kültürü 

 

TRANSFER OF STAFF ASSOCIATIONS OF PUBLIC HOSPITALS AND INSTITUTIONS 

CREATING A CULTURE OF EFFICIENCY EVALUATION CRITERIA 

ABSTRACT 

This study, Unions of Public Hospitals implemented "Productivity Assessment Directive 

on" examining "Efficiency Criteria" to evaluate the transfer of staff and in terms of creating the 

corporate culture. Productivity Assessment and reporting on the success of the Directive, the 

assessment criteria; medical, administrative, financial, quality, patient satisfaction and employee 

safety, training, follow-up and verification of data, including evidence-based observational 

assessment and evaluation criteria of the overall set of six criteria included in the report carried out 

on the basis of indicators.Is obvious that a very high rate of staff turnover Unions of Public 

Hospitals. The staff turnover rate is very high, such a system would be difficult to create the 

corporate culture. The high efficiency of enterprises, corporate culture studies. 

Key Words: KHB restructuring, efficiency criteria, the corporate culture 
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1.Giriş 

2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm programı kapsamında, 2 Kasım 2011 tarihinde 

yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve taşra teşkilatı 

yeniden yapılandırılmıştır. Ülkemiz genelindeki Kamu Devlet Hastaneleri, Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumuna bağlanmıştır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı olarak 81 ilde 87 

adet Kamu Hastaneleri Birliği kurulmuştur(http://www.canakkalekhb.gov.tr/03.06.2013). Sağlık 

Bakanlığı yeni yapılanmada, politika belirleme, düzenleme, denetleme ve hizmet sunumunun 

merkezde toplandığı dikey yapılanmadan;  politika belirleme ve sistem yönetimi üzerine 

yoğunlaştığı, kurumsal uzmanlaşmaya dayanan, taşra teşkilatındaki idarecilerin karar verme 

imkânlarını artırmayı amaçlayan yatay yapılanmaya geçmiştir(VDB,2012). 5.10.2012 tarihli ve 847 

sayılı ‘Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönergenin yayımlanması 

ile Birlik ve Sağlık tesislerinin performanslarının karne ile değerlendirilmesi dönemi başlamıştır 

(VDB,2012). Sağlık Bakanlığı yeni yapılanmada verimliği artırmak amacıyla sözleşmeli personel 

dönemine adım atmıştır. Birliklerde görevli yöneticiler, uzmanlar ve büro görevlileri ise; genel 

sekreterler ile sözleşme imzaladıktan sonra görevlerine başlamışlardır. Kamu Hastaneleri 

Birliklerinde görev yapan sözleşmeli genel sekreterler, yöneticiler, uzmanlar ve büro görevlileri 

çalıştıkları birliklerin verimlilik değerlendirilmeleri ilgili kriterlerle performanslarının ölçüldüğü bir 

sistemle değerlendirilmektedir. İlgili verimlilik kriterleri çalışanların sözleşmelerinin devam veya 

sonlandırılması ile ilgili başarı kriterlerini belirlemektedir. “Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında 

Yönerge” incelendiğinde kamu Hastaneleri Birliklerinde çalışan personelin sık sık değişeceği 

düşünülmektedir. Bu durumda personel devir hızı da yüksek olacaktır. İşten ayrılmalar, birliklerin 

işgücü devir hızını doğrudan etkileyecektir. İşgücü devrinin yüksek olması, maliyetleri 

artıracağından birliklerin karlılığını ve verimini de düşürecektir. Dolayısıyla; iş gören açısından da 

tatminsizliğe ve düşük performansa neden olacaktır. Bunun yanında, personel devrinin yüksek 

olması, ilgili kurumlarda kurum kültürü oluşturulmasına olumsuz etki edecektir. Kurum kültürü 

oluşturmada en önemli personel gurubu, yöneticilerdir. Kurumsal iklim üzerine de çok büyük etkisi 

olan yöneticilerin sık değişmesine imkan veren kurumsal karne modeli ile değerlendirmenin sağlık 

sisteminde, kurum kültürü oluşmayacağı düşünülmektedir. 

 Bu kapsamda, yeni yapılanmada performans ve verimlilik değerlendirme kavramları ve 

yöntemleri genel olarak ele alınacaktır. Kamu Hastaneleri Birliklerinde uygulanan performans 

değerlendirme yöntemleri ve gelişiminden bahsedilecek ve bu yöntemlerin kaynağı olan uluslararası 

çalışmalar ve gelişimlerinden kısaca bahsedilecektir. Bu gelişimler doğrultusunda geliştirilen 

Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” incelenerek “Verimlilik Kriterlerinin” personel 

devri ve kurum kültürü oluşturma açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

1.1Uluslararası Platformda Performans Değerlendirme Çalışmaları 

Finansal ölçümlere dayalı performans sistemlerinin eksik yönleri Norton ve Kaplan tarafından 

1990’da fark edilmiş ve Nolan Norton Institute tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda 

Dengeli Kurumsal Karne (BSC: Balanced Scorecard) ortaya çıkmıştır (Kasnaklı, 2002:134). Bu 

karne, Türkçe literatürde bazı araştırmacılar tarafından; “Kurumsal Karne”, “Dengeli Puan Kartı”, 

“Kurumsal Performans Yönetimi” ve “Dengeli Kurumsal Karne” olarak kullanılmıştır 

(Çakmak,2005: 63). BSC, finansal ölçümü yönetim ve ticari performansın önemli bir özet bilgisi 

olarak korurken aynı zamanda mevcut müşteriler, şirket içi yöntemler, çalışanlar ve sistemin 

performansını uzun dönemli finansal başarıyla ilişkilendiren daha genel ve bütünleşmiş ölçü 

http://www.tkhk.gov.tr/
http://www.tkhk.gov.tr/
http://www.canakkalekhb.gov.tr/
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birimlerine de önem vermektedir (Kaplan ve Norton, 2003: 26). Gautreau ve Kleiner’e göre 

(2001:153) BSC, organizasyona bütünsel yaklaşmaya, öğrenme ve iyileştirmeyi geliştirmeye, 

örgütsel amaçları belirlemeye ve stratejik planlama ve geribildirim sağlamaya yönelik bir araçtır. 

BSC bir performans ölçme sitemi olmakla beraber, tek amacı ölçümleme yapmak değildir, aynı 

zamanda stratejilerin uygulanmasını sağlayan bir yönetim sistemidir (Çakmak,2005:262, 2004; 

Kasnaklı, 2002:147). BSC, bir strateji belirleme aracı olmaktan çok, stratejiyi yerleştirme ve 

uygulama mekanizmasıdır (Kaplan ve Norton, 2003: 48). Kaplan ve Norton’a göre dört farklı boyut 

BSC’nin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bunlar; 

 Finansman boyutu 

 Müşteri boyutu 

 İç süreçler boyutu 

 Öğrenme ve gelişme boyutu (Çakmak, 2005:65). 

Uluslararası katılım gösterilen projeler olarak Hastanelerde Kalite Geliştirme İçin Performans 

Değerlendirme Araçları Projesi PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in 

Hospitals) ve CRAB ( Coopland Risk Assessment Barometer ) adı verilen cerrahi risk 

değerlendirme çalışmaları bulunmaktadır(KHK:8, Ankara). PATH projesinin amacı; hastane 

verilerinin toplanarak kendi gruplarındaki hastanelerle karşılaştırılmaları ve bu bağlamda kalite 

geliştirilmesi çalışmalarını başlatmak için bir destek projesi olarak tasarlanmıştır. Bu proje Dünya 

Sağlık Örgütü Bölge Ofisi tarafından 2003 yılından bu yana yürütülmektedir(KHK:8, Ankara). 

Türkiye projeye 2009 yılında dahil olmuştur. PATH’in çok boyutlu modelinde klinik etkililik, 

etkenlik, çalışan oryantasyonu, sorumlu yönetişim projenin dikey boyutunu, güvenlik ve hasta 

merkezli olma ise yatay boyutu oluşturmaktadır(KHK:8, Ankara). 

CRAB cerrahi klinik risk ayarlaması ile sonuç izleme sistemi olup vaka karması ayarlama 

tekniklerini kapsamaktadır. CRAB 20 yıllık klinik ve 4 yıllık teknik deneyimle 40’ın üzerinde 

ülkede kullanılmaktadır. Bu sistemde mortalitenin yanı sıra komplikasyonlar da değerlendirmeye 

alınmakta, böylece cerrahın performans ve başarısı değerlendirilmektedir(KHK:8, Ankara). 12 adet 

preoperatif fizyolojik skor ile 6 adet operatif ciddiyet skoru (aperatif ciddiyet, çoklu işlem, total kan 

kaybı, periton ekimi, malignensi varlığı, cerrahi mod) kullanılmaktadır. Bu 18 klinik değişken ve 

uygulanan cerrahi işlem için bir kompozit puan verir. Operasyon sonrası cerrahi komplikasyonlar da 

değerlendirilerek beklenen/gözlenen oranı ile cerrahın performansı değerlendirilmektedir. Bu 

orandan yola çıkılarak klinik sonuçlar izlenmekte ve raporlanmaktadır(KHK:8, Ankara).  

1.2 Türkiye’de Performans Değerleme Çalışmaları 

Sağlıkta dönüşüm programı ile başlayan performans değerlendirme çalışmalarının 

kronolojik olarak gelişimi aşağıda verilmiştir.(KHK:8, Ankara,2012); 

2003- Sağlıkta dönüşüm programı başladı 

2004- Bireysel performansa dayalı ek ödeme sistemi 

2005- Kurumsal performans ve kalite ölçümü 

2008- Yönetici performansı 

2009- Özel Hastane ve Üniversite Hastaneleri Hizmet Kalite Standartları 

2011- Performans ve kalite ölçümü 
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2012- Karşılaştırmalı kurumsal karne (BSC:Balanced Score Card) 

1.3 Kamu hastaneler Birlikleri Yapılanması 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve taşra teşkilatı yeniden 

yapılandırılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnamenin 40.maddesine dayanılarak; Türkiye kamu 

hastaneleri kurumu taşra teşkilatı çalışma usul ve esasları hakkında yönerge 31.10.2012 tarihli ve 

3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergenin 6. Maddesi Kurum tarafından, 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı sağlık tesisleri, Kamu Hastaneleri 

Birlikleri kurularak yönetilir denmektedir. Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte Kamu 

Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları 

düzenlenmiş ve mevzuat gereğince(Yönergenin 6. Maddesi) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna 

bağlı olarak 81 ilde 87 adet Kamu Hastaneleri Birliği kurulmuştur. Birlik teşkilatı, Genel Sekreterlik 

ve hastane yöneticiliklerinden oluşur. Genel Sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. 

Genel Sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları 

kurulmuştur. Birliğe bağlı sağlık tesisleri hastane yöneticisi tarafından yönetilmektedir. Hastane 

yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri 

kurulmuştur. Yönerge; Genel Sekreterliklerde sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak Kamu 

Hastaneler Kurumunun belirlediği sayıda uzman ve büro görevlisi istihdam edileceğini belirtmiştir. 

Buna istinaden; Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro 

Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ile 

sözleşmeli personelin çalışma şartları ve birliklere dağılımı belirlenmiştir. Kamu Hastaneleri 

Birlikleri, belirlenen sayıda uzman istihdamını yönerge gereğince Genel sekreterler ile sözleşme 

imzalayarak yapmıştır(.(KHK:8, Ankara,2012)). Ancak; Sağlıkla ilgili "torba tasarı" Sağlık 

Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla, Kamu Hastaneleri Birlikleri'nde sözleşmeli statüde istihdam 

edilenlerin sözleşmelerinin kimler tarafından yapılacağı yeniden belirleniyor. Buna göre, genel 

sekreter, başkan ve hastane yöneticisinin sözleşmeleri kurum başkanının teklifi üzerine bakan 

tarafından yapılacak. Başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman personel ve 

büro görevlilerinin sözleşmeleri kurum başkanı tarafından yapılacak Kamu hastaneleri birliklerinin 

yeni yapılanması, sözleşmeli personel ve verimliliğinin esas alınarak değerlendirildiği bir sisteme 

dönüşmüştür(http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-saglikla-ilgili-torba-tasari-saglik-

komisyonunda-kabul-edildi-1-11-52190.html). 

 

1.4 Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Göstergeleri 

Kamu hastaneleri birlikleri verimlilik değerlendirmesi hakkındaki yönergede; birliklerin, 

birliklere bağlı sağlık tesislerinin ve birliklerde çalışan yöneticilerin değerlendirilmesinin karne yolu 

ile yapılacağı ifade edilmektedir. Yine yönergeye göre karneler sınıflandırılmıştır. Bu 

karneler(VDHY;2012); 

 Başlangıç Karnesi:  Birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için Kurum tarafından Ocak 

2013’te düzenlenecek karne.  

Ara Karne: ilk altı aylık verileri ve gözlemsel değerlendirme sonuçları esas alınarak Temmuz 

ayında düzenlenen karne.  

Karne: Her yılın sonunda Kurum tarafından birlik, sağlık tesisi ve birlik yöneticileri için 

düzenlenen ve bir önceki yılın yıllık verileri ve gözlemsel değerlendirme sonuçları esas alınarak 

Ocak ayında düzenlenen karnedir. Tüm kriterler toplam 6000 Puan üzerinden değerlendirilerek 

puanlanmaktadır. İlgili kriterler tablo 2’de gösterilmiştir 

Tablo 2: Kamu Hastaneleri Birliklerinde Karne Değerlendirme kriter ve puanları 

http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-saglikla-ilgili-torba-tasari-saglik-komisyonunda-kabul-edildi-1-11-52190.html
http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-saglikla-ilgili-torba-tasari-saglik-komisyonunda-kabul-edildi-1-11-52190.html
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Kriter Grubu  Gösterge Adı  Puanı  

Tıbbi  

(1000 puan) 

Acil servis müracaat yoğunluğu  50 

Acilden sevk edilen hasta oranı *  100 

Acil etkinlik skoru  100 

Poliklinik etkinlik skoru  100 

Hasta yatışları  100 

Yataklı servis etkinlik skoru  100 

Ameliyat etkinlik skoru  100 

Yoğun bakım yatak kullanımı  150 

Laboratuar bekleme süresi *  100 

Görüntüleme bekleme süresi *  100 

İdari  

(1000 puan) 

Hastanenin rolünü karşılama oranı *  100 

Bakanlık acil servis planlamasına uygunluk *  100 

Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi ile 

koordinasyon *  

100 

Klinisyen hekim başına aktif muayene odası temin oranı *  100 

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kullanımı *  100 

Sağlık bilgi sistemlerine veri gönderimi  100 

Yatak kullanımı  100 

Ameliyat masası başına günlük ameliyat sayısı  100 

Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı 

(hemşire, ebe, sağlık memuru) *  

50 

16:00-08:00 saatleri arası yatan hasta başına düşen sağlık 

personeli sayısı (hemşire, ebe, sağlık memuru)  

50 

Sağlık hizmetleri için kullanılan kapalı alan / toplam 

kapalı alan  

50 

Enerji sarfiyatı  50 

Mali  Toplam tahakkuk geliri / toplam gider  150 
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(1000 puan) 
Net borç / net hizmet tahakkuk tutarı  200 

Gelir bütçesi gerçekleşme oranı *  70 

Gider bütçesi gerçekleşme oranı *  80 

Borçluluk süresi  100 

Tahakkukların muhasebeleştirilme süresi *  100 

Mevcut stok tutarı / aylık ortalama tüketim tutarı  100 

Hasta maliyetleri  100 

Global bütçe dışı diğer tahsilat / Global bütçe dışı diğer 

tahakkuk  

100 

Eğitim  

(1000 puan) 

  

Genel Eğitimler  300 

Kişiler arası iletişim *  

Hasta hakları ve güvenliği, Çalışan hakları ve güvenliği 

El hijyeni , 

Temizlik * , CPR, Bölüm bazlı eğitimler 

Sertifikalı çalışan durumu  200 

Eğitim Araştırma Hastanelerinde eğitim görevlisi başına 

makale puanı, Tıbbi eğitimler, Asistan ve öğrenci 

eğitimleri 

 

Eğitim Araştırma Hastanelerinde poliklinik (Acil servis 

Sarı ve Kırmızı alanlar dahil) yapan uzman hekim oranı *  

Kalite, Hasta ve Çalışan 

Memnuniyeti, Hasta ve 

Çalışan Güvenliği (1000 

puan) 

Hastane kalite standartları puanı  200 

Hasta ve çalışan güvenliği puanı  150 

Hasta memnuniyet oranı *  100 

Çalışan memnuniyet oranı *  100 

Ek ödeme dağıtım oranı *  100 

Yoğun bakım enfeksiyon puanı  150 

Klinik kalite *  200 

İzlem, Veri Doğrulama, Birlik Değerlendirme El Kitabına göre gözlemciler 1.000 
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Kanıta Dayalı Gözlemsel 

Değerlendirme(1000 

puan)  

tarafından yapılan değerlendirme *  

* Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi 

 

1.5 kamu Hastaneleri Birliklerinde Çalışan Personele Yönelik Verimlik Kriterleri 

Kamu hastaneleri birlikleri verimlilik değerlendirmesi hakkında yönergenin 4. maddesinde, 

“Kritik Verimlilik Göstergeleri” birlik ve sağlık tesisi değerlendirmesinde kullanılan göstergelerden 

önemine binaen Bakanlık veya Kurumca ayrı statüde değerlendirilen göstergeler olarak ifade 

edilmiştir. Başarı gruplarının belirlenmesi için yönergenin 11. maddesinde, kritik verimlilik 

göstergeleri(9 adet) birliğin kuruluş tarihinden itibaren kurum tarafından aylık olarak izleneceği ve 

karne dönemlerine bağlı kalınmaksızın sonuç doğuracağı belirtilmektedir. Yönergenin 11. 

Maddesinin 5.bendine göre; Kritik verimlilik göstergesinden puan alamayan veya belirlenen kritik 

hedefin altında kalan birlik veya sağlık tesislerine bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Kurumca 

süre verilebilir. Bu süre boyunca ilgili sağlık tesisi karne puanı %10 noksan hesaplanır. 7.Bendine 

göre Kurumca belirlenen sürede kritik verimlilik gösterge puanlarında düzelme sağlanamadığı 

taktirde sağlık tesisinin grubuna bakılmaksızın ilgili hastane yöneticisinin görevine son verilir. (6) 

Birlik hedefleri için belirlenen kritik verimlilik göstergelerinde, verilen sürede düzelme 

sağlanamadığı taktirde birliğin grubuna bakılmaksızın Kurum tarafından genel sekreterin görevine 

son verileceği ifade edilmektedir. Bunların yanında yönergede, birliğin başarı grubunun 

düşürülmesi, birlik (D) Grubunda devralınmışsa 3. değerlendirmede bir üst gruba çıkarılamaması, 

Birlik (E) Grubunda devralınmışsa 2. değerlendirmede bir üst gruba çıkarılamaması, bünyesindeki 

sağlık tesislerinden birinin ard arda 2. değerlendirmede de grup düşürülmesi, bünyesindeki sağlık 

tesislerinden biri (E) grubunda devralınmışsa 2. değerlendirmede bir üst gruba çıkarılamaması 

durumlarında Genel Sekreterin görevine son verileceği belirtilmektedir. Bu durumda, Genel 

Sekreter değişirse; Birlik başkanlarının ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane 

yöneticilerinin(Hastane yöneticisi, başhekim ve yardımcıları, bakım hizmetleri müdürü ve 

yardımcıları, idari-mali işler müdürü ve yardımcıları) görevleri kendiliğinden sona ereceği hükme 

bağlanmıştır. Birliklere bağlı devlet hastanelerinin fiziki koşulları değerlendirildiğinde istenilen 

kalite standartlarını sağlamadığı bilinmektedir. Örneğin; Klinisyen hekim başına aktif muayene 

odası temin oranı kritik verimlilik göstergesi olarak ele alınmıştır. Hastanelerin fiziki imkanlarının 

yetersizliği, yeterli alanlarının olamaması, devlet hastanelerinin bir çoğunun tapusunun olmaması ve 

buna bağlı olarak ruhsatının olmaması gerekli izinlerin alınarak hekim başına aktif muayene odası 

temin etmeye engel teşkil edeceği aşikardır. Hastane yöneticilerinin ilgili yasal sorunları çözerek 

hekim başına poliklinik temini verilen sürede oldukça zor olduğunu düşündürmektedir. Kaldı ki 

Türkiye’deki hastanelerin çoğu bağış ya da devlete ait arsalar üzerine geçmişte verilmiş izinler 

üzerine yapılmış ve işletilmektedir. Başka bir açıdan hekim başına poliklinik odası bazı branşlarda 

gerekliyken bazılarında gerekli olmamaktadır. Örneğin; genel cerrahi polikliniğini ele aldığımızda, 

kurumda çalışan tüm cerrahlar aynı anda poliklinik yapmamaktadır. Hekimlerin ameliyat günleri ve 

poliklinik günleri bulunmakta ve bu planlamaya göre odalar etkin kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Sağlık bakanlığının, klinisyen hekim başına aktif muayene odası temin oranı mevcut devlet 

hastanelerinin fiziki koşullarını, yasal koşullarını düşünerek planlama ve sürelerini değerlendirerek, 

sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için birlik hedefi olarak göstermiş olması gerekmektedir. 
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Mevcut durumda ve verilen sürelerde hastanelerin ilgili kriterden başarısız olacağı ve sağlık tesisi 

yöneticisinin başarısızlık nedeniyle görevden alınacağı aşikardır. Hastanenin rolünü karşılama oranı 

ve birliklerde yardımcı sağlık personeli, uzman hekim, pratisyen hekim dağılımı birlikler ve sağlık 

tesisleri için kritik verimlilik göstergesidir. Hastane rollerini karşılamada en önemli etken personel 

dağılımıdır. Türkiye’de ki devlet hastanelerinde hekim ve hemşire açığı bilinmektedir. Özellikle 

kırsal kesimde personel dağılımı ve yetersizliği olduğu bilinmektedir. Sağlık bakanlığı bu kriterle 

merkezden ilçelere personel kaydırma vb. yolla hizmeti artırma düşüncesinde olduğu 

düşünülmektedir. Merkez hastanelerden ilçelere kaydırılan bazı personelin ilçe hastanelerinde 

etkinliğini kaybetmesi de söz konusu olabileceği düşünülmektedir. İlçe devlet hastanelerinin yeterli 

fiziki ve teknolojik donanımda olmadığı göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dolayısıyla 

ilçedeki hekim teknolojik imkanları daha fazla olan merkez hastanelere hasta sevk etmek 

durumunda kalacaktır. Dolayısıyla bu kriterler sağlanmaya çalışılırken verimsizliğe neden 

olunabileceği düşünülmektedir. Birliklerde mevcut olan personel yetersizliği başarısızlık göstergesi 

olarak karnelere yansıyacağından bu durum yönetici personel başarısında göstergesi olacaktır. 

Sağlık bakanlığının, yeni sistemde ki karne modelindeki kriterlerin, birliklerde ve bağlı kurumlarda 

çalışan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin zamanından önce sonlanabileceğinin habercisi olduğu 

düşünülmektedir. Tablo 3 ve 4 ‘de başarısızlık örnekleri verilmiştir. 

Tablo 3: Başarısızlık Birlik Örneği 

Başarısızlık Örnek Sonuç-1 Sonuç-2 

Birliğin başarı grubunun 

düşürülmesi 

Herhangi bir değerlendirme 

döneminde birliğin (B) iken 

(C) grubuna düşmesi 

Genel 

Sekreterin 

görevine  

son verilir 

Genel Sekreter değişirse; 

Birlik Başkanlarının  

ve Başarısızlığa sebebiyet 

veren Hastane 

Yöneticilerinin 

(Hastane yöneticisi, 

başhekim ve yardımcıları, 

bakım hizmetleri müdürü 

ve yardımcıları, idari-mali 

işler müdürü ve 

yardımcıları)görevleri  

kendiliğinden sona erer. 

Birlik (D) Grubunda 

devralınmışsa 3. 

değerlendirmede bir üst 

gruba çıkarılamaması 

Birlik başlangıç karnesinde 

birlik (D) grubunda, üçüncü 

altı ay sonunda (1.5 yılda) 

(C) grubuna çıkaramamış 

olmak 

Genel 

Sekreterin 

görevine 

son verilir 

Birlik (E) Grubunda 

devralınmışsa 2. 

değerlendirmede bir üst 

gruba çıkarılamaması 

Birlik başlangıç karnesinde 

birlik (E) grubunda, ikinci 

altı ay sonunda (1 yılda) (D) 

grubuna çıkaramamış olmak 

Genel 

Sekreterin 

görevine 

son verilir 

Bünyedeki sağlık 

tesislerinden birinin ard 

arda 2 değerlendirmede de 

grup düşürülmesi 

(X) Hastanesinin başarı 

grubu (C) iken altı ay sonra 

verilen ara karnede (D) ye, 

ikinci altı ay sonra verilen 

Genel 

Sekreterin 

görevine 

son verilir 
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karnede de (E) ye düşmesi 

Bünyedeki sağlık 

tesislerinden biri (E) 

Grubunda devralınmışsa 2. 

değerlendirmede bir üst 

gruba çıkarılamaması 

(X) hastanesinin başlangıç 

karnesinde birlik (E) 

grubunda, ikinci altı ay 

sonunda (1 yılda) (D) 

grubuna çıkaramamış olmak 

Genel 

Sekreterin 

görevine 

son verilir 

Birlik hedefleri içinde yer 

alan kritik verimlilik 

göstergelerinde verilen 

sürede düzelme 

sağlanamazsa 

Sezeryan oranında verilen 

sürede istenen noktaya 

ulaşılamaması 

Genel 

Sekreterin 

görevine 

son verilir 

 

 

 

 

Tablo 4: Başarısızlık Sağlık Tesisi 

Başarısızlık Örnek Sonuç-1 Sonuç-2 

Bünyedeki sağlık 

tesislerinden birinin başarı 

grubunun düşürülmesi 

Herhangi bir değerlendirme 

döneminde sağlık tesisinin 

(B) iken (C) grubuna 

düşmesi 

Genel 

Sekreterce 

Hastane 

Yöneticisini

n görevine 

son verilir 

Diğer hastane Yöneticileri 

yeni hastane yöneticisi 

atanana kadar görev yapar. 

Bünyedeki sağlık 

tesislerinden biri (D) 

Grubunda devralınmışsa 3. 

değerlendirmede bir üst 

gruba çıkarılamaması 

Sağlık tesisinin başlangıç 

karnesi (D) grubunda, 

üçüncü altı ay sonunda (1.5 

yılda) (C) grubuna 

çıkaramamış olmak 

Genel 

Sekreterce 

Hastane 

Yöneticisini

n görevine 

son verilir 

Diğer hastane Yöneticileri 

yeni hastane yöneticisi 

atanana kadar görev yapar 

Bünyedeki sağlık 

tesislerinden biri (E) 

Sağlık tesisinin başlangıç 

karnesi (E) grubunda, 

Genel Genel Sekreter değişirse; 
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Grubunda devralınmışsa 2. 

değerlendirmede bir üst 

gruba çıkarılamaması 

ikinci altı ay sonunda (1 

yılda) (D) grubuna 

çıkaramamış olmak 

Sekreterin  

görevine son 

verilir 

Birlik Başkanlarının  

ve Başarısızlığa sebebiyet 

veren Hastane 

Yöneticilerinin 

görevleri  

kendiliğinden sona erer. 

Hastane Verimlilik 

göstergeleri içinde yer alan 

kritik verimlilik 

göstergelerinde belirlenen 

sürede düzelme 

sağlanamaması 

Çalışan memnuniyet oranı 

verilen süre içinde  % 75 in 

üzerine çıkarılamazsa 

Hastane 

Yöneticisi 

görevine son 

verilir 

Diğer hastane Yöneticileri 

yeni hastane yöneticisi 

başlayana kadar görev 

yapar. 

 

 

 

1.6 Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Kriterlerinin Personel Devri Açısından 

Değerlendirilmesi 

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı birliklerde çalışan yöneticilere 

uyguladığı performans Sistemi incelendiğinde birden fazla sağlık kurumunun bağlı olduğu genel 

sekreterliğin %100 başarılı olması mümkün görünmemektedir. Örneğin; kritik verimlilik 

göstergelerinden Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kullanımı kritik verimlik 

göstergesidir. Verilen süre içiresinde ilgili kritik verimlilik göstergesinde düzelme sağlanamazsa 

Hastane yöneticisinin görevine son verilmektedir. MHRS kullanımı büyük şehirlerde sorun 

yaratacak gösterge değildir. Ancak; kırsal kesimde toplumun MHRS kullanımını gerek 

bulmamasından dolayı, performansını etkileyecek önemli bir kriterdir. Gözlemlere göre MHRS 

kullanım oranını ilçe devlet hastanelerinde yükseltmek amacıyla birçok yöneticin bilgilendirme 

çalışması yapmasına rağmen yükseltilememekte ve hedefin altında kalmaktadır. MHRS kullanım 

oranı verilen süre içerisinde istenilen seviyeye getirilemediği takdirde; kamu hastaneleri birlikleri 

verimlilik değerlendirmesi hakkında yönergeye göre hastane yöneticisinin görevine son verilmesi 

gerekmektedir. Diğer hastane Yöneticileri ise yeni hastane yöneticisi başlayana kadar görev 

yapabileceği, yeni hastane yöneticisi isterse, diğer hastane yöneticileri ile yeniden sözleşme 

yapabileceği Türkiye kamu hastaneleri kurumu(KHK) taşra teşkilatı çalışma usul ve esasları 

hakkında yönergenin 8 maddesinde belirtilmiştir. Yönergenin 8.madde 2. bendi; “ Birliklerde, 663 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek EK-2 sayılı cetvelde belirtilen statüdeki personel 

sözleşmeli olarak istihdam edilir. Kurum Başkanı, Genel Sekreterle doğrudan; başkanlar, hastane 

yöneticileri, başhekim ve müdürlerle Genel Sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapar. Uzman 

personel ile büro görevlilerinin sözleşmeleri Genel Sekreter tarafından yapılır. Başhekim 

yardımcılarıyla başhekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi 

tarafından sözleşme yapılır. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak 

süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir” şeklinde belirtilmiştir(KHK,2012). Kamu hastane 
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Birliklerinde çalıştırılacak personelin hizmet sözleşmesinde sözleşmenin fes edilme ihtimalleri ise 

açık net ifade edilmiştir. Sözleşmenin feshedileceği haller(Madde 19); “birliklerin ve sağlık 

tesislerinin verimlilik değerlendirmesi hakkındaki mevzuat hükümlerine göre belirlenen 

başarısızlığı, birlikler ve sağlık tesisleri için belirlenen kritik verimlilik göstergelerinden puan 

alamadığı veya kritik hedefin altında kaldığı durumlarda Kurumca belirlenen sürede gerekli 

düzelmenin sağlanamadığı”, Diğer hükümler ise; 657 sayılı Kanun’un hükümlerinin gerektirildiği 

hallerde kurumca süresinden önce feshedileceği hükmü bulunmaktadır.  Ayrıca, “Kurum gerekçe 

göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Fesih sebebi ilgiliye 

gerekçesi ile bildirilir. Başarısızlık sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde başkanların ve 

başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Ancak 

yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar görev yaparlar. Yeni hastane yöneticisinin göreve 

başlamasından itibaren, ilgili hastane başhekimi, müdürleri, başhekim yardımcıları ve müdür 

yardımcılarının; yeni başhekim ve müdürlerin göreve başlamasından itibaren de yardımcılarının bir 

ay sonunda sözleşmeleri kendiliğinden sona erer ”. Sözleşmenin 24. Maddesinde ise; “İlgili 

mevzuatına göre yapılan kurumsal/bireysel verimlilik ve performans değerlendirmeleri, birlik 

hedefleri ve karne göstergeleri işbu sözleşmenin eki sayılır ”denmektedir. Bunun yanında 25 

maddede; “Bu sözleşme, 31/12/2014 tarihine kadar akdedilmiş olup, bu sürenin bitiminde sözleşme 

kendiliğinden sona erer ve ilgilinin birlik ile ilişkisi kesilir. Açıktan istihdam edilenler bakımından 

sözleşmeli çalışmış olma, memurluk veya diğer personel istihdam modellerinden birine geçiş 

bakımından kazanılmış hak teşkil etmez” hükmü bulunmaktadır.  Tüm bu mevzuat ışığında Kamu 

Hastaneleri Birliklerinde çalışan sözleşmeli personelin devir hızının yüksek olacağı aşikârdır. 

Sözleşmeli çalışan personelin sözleşme süresi bittikten sonra çalışacağına dair herhangi bir güvence 

dayanağı da bulunmamaktadır. Birçok bilimsel çalışmada, personel devir hızının yüksekliğinin; 

kurumun verimsizliğini artıracağı ve personel memnuniyetini düşük olacağını ifade edilmektedir. 

Kurumlarda çalışan personelin uzun süre çalışması verimliği artırdığı bilinmektedir. Kurumların 

iklimini, kültürünü oluşturan, kurumlarda çalışan personel ve yöneticiler olduğu birçok çalışmada 

gösterilmiştir. Sağlık bakanlığının Kamu Hastaneleri Birliklerinde uygulamaya koyduğu kurumsal 

karne modeli ve karne puanını oluşturan göstergelerin mevcut durumda sağlık sisteminde oldukça 

zor olacağı aşikardır. Sağlık sistemi karmaşık bir sistem olduğundan verimliği doğru ölçmek ve 

değerlendirmek oldukça zor olacaktır. Bunun yanında Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu bu 

sistem, literatüre bilgi kazandıracaktır(KHKHS,2013).   

 

1.7 Örgüt Kültürü ve Çalışanlarının kültür Oluşturmaya Etkisi 

Kültür kavramının ilk tanımı 1871 yılında antropolog Edward B. Taylor tarafından “bir 

toplum içerisinde yaşayan insanların sahip olduğu bilgi, inanç, sanat, ahlak, gelenek ve daha birçok 

yetenek ve alışkanlıkların oluşturdukları karmaşık bir bütün” olarak ifade edilmiştir (Temiz, 

2001:1).Kültür kavramı üzerine araştırmalar 1970 yıllarda artış göstermiştir. Bu artışta 1970’lerde 

Amerikan şirketlerinin eş değer diğer ülke şirketlerine (özellikle Japon şirketlerine) göre iyi 

performans gösterememelerinde kültürel farklılığın payı olduğu düşüncesinin katkısı vardır(Schein, 

1990). Bu doğrultuda örgüt kültürünün net tanımı ve kavramsallaştırması yapılmış (Pettigrew; 

1979); örgüt kültürünün örgütlerin başarısında çok önemli yeri olduğuna ilişkin güçlü vurgulamalar 

yapılmıştır (Ouchi, 1981; Peters ve Waterman,1982; Deal ve Kennedy, 1982). Buna ek olarak, örgüt 

kültürünün nasıl oluştuğu, geliştiği ve nasıl yönetilmesi ve değiştirilmesi konusunda kapsamlı 

çalışmalar yayımlanmıştır (Schein, 1992; Hofstede, 1991; Trompenaars ve Hampden-Turner, 1998; 
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Cameron ve Quinn, 1999). Örgüt kültürünün nasıl tanımlanacağına ve hangi yöntemlerle 

araştırılması gerektiğine ilişkin görüş birliği olmasa da çoğu yazarın şu noktalarda görüş birliğine 

vardığı söylenebilir (Hofstede vd., 1990: 286; Bozkurt, 1996: 88-89):  

1). Örgüt kültürü holistik (bütüncül) bir özellik taşır; kültürün kendisi kültürü oluşturan parçaların 

toplamından farklı bir özelliğe sahiptir. 

2) Örgüt kültürü, örgütün tarihsel gelişim sürecinde o güne kadarki birikimlerini yansıtır.  

3) Örgüt kültürünün değiştirilmesi zor ve uzun vadeli bir iştir.  

4) Kültürel öğelerin bir örgütte oluşumunda insanlar arasındaki duygusal ve mantıksal etkileşim 

önemli rol oynar. 

Örgüt kültürünün yönetsel etkinlik için kullanılmasında en önemli aktör yöneticilerdir. 

Gerek Türk özel sektöründe ve gerekse özellikle “Türk kamu yönetiminde başarısızlığın önemli 

nedenlerinden biri “Örgüt Kültürü”nün gereğinin yöneticiler tarafından anlaşılamamış olmasıdır” 

(Hasanoğlu, 2004:54). Temel hedeflere ulaşabilmek için, en uygun alt amaçların neler olabileceği; 

organizasyon üyelerince paylaşılmış öncelikle istenen değer tutum ve normların neler olması 

gerektiği; ne gibi geleneklerin sürdürülmesinin yarar sağlayacağına ilişkin konuların titizlikle 

değerlendirilmesi gerekir. Değişen çevre koşullarının etkisi ile uzun bir zaman diliminde olsa da 

örgüt kültürünün kısmen yada tümüyle değişimi için, esneklik unsurunun önemi dikkate alınmalıdır 

” (Hasanoğlu, 2004:54). Yapılan araştırmalar, güçlü örgüt kültürüne sahip örgütlerin daha başarılı 

olduklarını göstermektedir. Örgütsel kültüre gereken önemin verilmesi, örgüt yaşamı açısından son 

derece önemlidir. Yöneticiler önemle bu konu üzerinde durmalıdır (İra, 2004:7). 

 

2.  Tartışma ve Sonuç 

Örgütlerin iç çevrelerinin önemli bir unsuru olan örgütsel kültür, organizasyonların 

başarısında katkısı olan soyut varlık ve kavramlardandır. Örgütlerin faaliyette bulundukları yakın ve 

uzak çevre unsurlarındaki hızlı değişim örgütlerin kültürünü de etkilemektedir. Günümüzün hızla 

değişen ortamında, örgütlerin ürün ve hizmetini kullanan müşteriler, örgütle bağı olan tedarikçiler, 

dağıtıcılar, devlet ve diğer kişi ve kuruluşlar, örgütlerden yeni beklentiler ve isteklerde 

bulunmaktadırlar. Bu isteklere cevap olarak verimliliğin, etkinliğin ve yaratıcılığın sağlanarak kamu 

kuruluşları için topluma daha fazla katma değer yaratıp kamu yararını en yükseğe çıkarmak 

günümüzde zorunluluk halini almıştır. Son yıllarda kamu sağlık hizmetlerinde de gündeme gelen 

verimlilik kavramının değerlendirilmesi performans, puan, karne gibi kavramlar ve kıriterleri ile 

ölçülmeye çalışılmaktadır. Sağlık sistemi karmaşık bir sistem olduğundan kriterler ölçmede yetersiz 

kalabilecektir. Bu sebeple; sağlık sisteminde çalışanların performanslarının yalnızca kriterlerle 

ölçüldüğü bir sistem yetersiz kalacaktır. Örgütsel verimliliğin sadece yapı, süreç ve teknolojik 

değişikliklerle değil, başarının esas kaynağı olan "Önce İnsan" felsefesiyle ve bilinçli, güçlü bir 

örgüt kültürüyle sağlanacağı gerçeği anlaşılmıştır (Vural, 2003,s.11-12). Dolayısı ile verimliliği 

sağlamanın yolu çalışanları kurum hedeflerine doğru motive etmek, onlarda örgütsel bağlılık ve 

aidiyet duygusu oluşturarak kurum amaçlarıyla bireyin amaçlarını örtüştüren örgütsel kültürü 

oluşturmaktır. Motivasyonun olmadığı kurumlarda örgütsel bağlılıktan, dolayısıyla kurum 

kültüründen bahsetmek mümkün olamayacaktır. Çünkü örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların 

kurum amaçlarını daha çok benimseyeceği ve bu amaçlar doğrultusunda çabalarını daha da 
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yoğunlaştıracağı beklenir. Bu bakımdan, kurum kültürüyle verimlilik arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak, ya da hangi kültürel özelliklerin örgütsel bağlılıkla ilişkisi olduğunu belirlemek, 

yöneticilere etkin örgüt yönetimi konusunda yol gösterici olacaktır. Örgütlerin kültürünün ve güçlü 

örgüt kültürlerinin, oluşmasında başlıca etken, o örgütlerin başındaki liderlerin ve yöneticilerin, 

davranış tarzları ile çalışanlara ve göreve yönelik yaklaşımlarıdır (Okay, 2002; Vural, 2003; 

Şişman, 2002; Eren, 2000). Sağlık bakanlığının yeni yapılanmada verimlilik kriterlerini ve kurum 

kültürü oluşturmak açısından ilgili kriterlerin etkisinin neler olabileceğini bu açıdan yeniden gözden 

geçirmesi faydalı olabilecektir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada amaç, HIV(+) kişilerin, koşullarının neler olduğu, sosyal yönden iyilik 

hallerine ulaşmada neler gerektiği, haklarını bilip bilmediklerini ve hukuksal süreçlere ihtiyaç 

duyup duymadıklarını tespit etmektir. Araştırma Antalya Deri ve Tenasül Hastalıkları 

Dispanserinde, kayıtlı 201 hastanın 95’ine ulaşılarak yapılmıştır. Araştırmada HIV(+) kişilerin 

değerlendirilmesinde, araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde SPSS 18.0 paket programları yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistikler yanında ki-kare ile Student’s t testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

HIV(+) kişilerin, %80 lise ve altı eğitim grubunda olduğu, %61’i evli olduğu bulunmuştur. Lise altı 

eğitim düzeyine sahip bireylerin, lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olanlara göre hakları hakkında 

bilgi düzeyleri daha düşük bulundu (p=0,000). Kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına 

saygı hakkı ihlali cinsiyet olarak (p=0,048) daha çok erkeklerde yaşandığı bulunmuştur. Çalışmaya 

katılan kişilerin çeşitli korkuları olduğu tespit edilmiştir. HIV (+) kişilerin tanıları, hakları 

konusunda bilgi düzeyinin artırılması, her konuda pozitif etki yapacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: HIV(+) kişi, Hasta hakları, hak ihlalleri, sosyal ve psikolojik olarak 

yaşananlar, kayıp, HIV/AIDS 

 

THE DETERMİNATİON OF SOCİOPSYCHOLOGİAL AND LEGAL PROPLEMS OF 

HIV/AIDS POZİTİVES 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to identify life conditions of HIV (+) indivudials, to define 

their needs to get well, whether they know their diagnosis, their treatment, their rights and to define 
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whether they need legal proceedings. İn this study for evalution of HIV positives patients is used an 

inquiry form that were used prepared by researcher. For analyze of datas were used SPSS programs 

and also students t, chi-square tests. End of the study, living with HIV/AİDS patients,80 % of the 

indivudials high school or less educated, 61 of % were maried, Patients with less than high school 

education had less knowledge about social and legal rights (p=0,000). İncreasing knowledge about 

their disease and their rights in HIV positives patients will be useful positive effects and make 

pozitive in a lot of aspects. 

 

Keywords: HIV(+) induviduals, patients rights, neglect, social and psychological 

problem,HIV/AIDS 

 

 

1-Giriş 

Türkiye’de HIV enfeksiyonunun prevalansı düşük olmasına rağmen, son yıllarda insidansı 

giderek artmaktadır.  HIV/AIDS hastalığı bölgesel sorun oluşturan bir hastalık değil, tüm dünya için 

sorun oluşturan bulaşıcı bir hastalıktır. HIV/AIDS sadece erişkinleri değil, kadın, çocuk, genç 

herkesi etkileyebilen, tam iyileşme sağlayacak tedavisi olmayan ve aşısının bulunmadığı önemli bir 

kronik hastalıktır (http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/EpidwebAT2011.pdfErişim 

Tarihi:25.02.2011). 

Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2012 verilerine göre 5820 HIV/AIDS hastası 

vardır. Bunların 975’i AIDS basamağına ulaşmış, 4845 kişi ise HIV pozitiftir. Vakalar daha çok 

erkekler arasında, 25–49 yaş grubunda görülmektedir. Vakaların yarısından fazlasında bildirilen 

bulaş yolu: heteroseksüel cinsel cinsel temastır. 2012 yılının ilk yarısında 596 yeni vaka ile 

epideminin artmaya devam ettiği görünmektedir (SB;27.11.2012 Dünya AIDS günü konulu resmi 

yazı). 

Türkiye’de ilk AIDS 1985 yılında tespit edilmiştir. Bu tarihten itibaren bildirimi zorunlu 

hastalıklar sınıfına girmiştir. Dünyada HIV enfeksiyonu hızlı yayılım göstermektedir. Türkiye’nin 

de turizm ülkesi olması, dolayısıyla mobil insan sayısının her geçen gün artması, gelişmekte olan 

bir ülke konumunda olması, genç nüfusa sahip olması gibi nedenlerle HIV/AIDS sayısının artacağı 

öngörülerek önlemler alınmaya başlanmıştır. Ülkede 1986 yılında kan ve kan ürünlerinin HIV 

yönünden taranmaya başlanması, kan nakilleri ile bulaşın önlenmesi açısından önemli bir adımdır. 

Yine 1987yılında Kan/Organ/Doku verilericinde, genelev kadınlarında ve büyük ameliyatlar 

öncesinde serolojik testler uygulanmaya başlanması risk altındaki tarafları koruyucu önlem olarak 

değerlendirilebilir. 1994 yılında HIV/AIDS kodlu bildirim uygulanmaya başlanmış ve kişilerin 

HIV(+) olduğuna dair bilginin korunması, özel hayatın gizliliğine saygı ve kişilerin zarar 

görmemesi açısından hukuki bir gelişmedir. 1995 yılında Yeşil kart uygulamasının başlaması, 1996 

yılında Antiretroviral (ART) tedavi geri ödemesine geçilmesi, tedaviye ulaşımı arttıran, kişilerin 

sağlık hakkına erişmesinde ve bulaştırıcılığın azalmasında etkili bir uygulama olmuştur. Yine 1996 

yılında Ulusal AIDS Komisyonunun kurulması ile pozitif adımlar atılmaya çalışılmıştır 

(http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/aids_2011_smp.shtml: 25.02.2012). 

HIV/AIDS hastalarının yaşadığı önemli sorunlar, damgalanma ve ayrımcılıktır. Toplumların 

dini veya inanç sistemleri, korkuları ve önyargıları, kültürleri ve gelenekleri damgalama 
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oluşumunda etkili olmaktadır. HIV/AIDS konusundaki önyargı ve damgalamanın insanları riskli 

davranışlara yönelttiği, hastaların bildirimini engellediği ve toplumsal korkunun bulaşmayı arttırdığı 

belirtilmektedir. Birey ya da toplum; kendisini rahatsız eden, korkutan bir durumla karşılaştığında 

sıklıkla onu dışlayıp uzaklaştırma yolunu seçer (Oran, 2008, 5:1). 

Damga ve önyargının neden olduğu ayrımcılık ise; toplumdaki kişi ya da grupların bazı hak ve 

menfaatlerden yoksun kalmasına yol açmaktadır. Kanser, tüberküloz, lepra, cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar, epilepsi, psikiyatrik bozukluklar, alkol ve ilaç bağımlılıkları ve AIDS, üzerinde stigma 

bulunan hastalıklardan bazılarıdır (Van,2006,307- 334). 1980’lerde ortaya çıkan ve önceleri 

homoseksüel hastalığı olarak bilinen AIDS hakkında “Allah'ın günahkârlara verdiği bir cezası” 

yorumları yapılmıştır (Sontag,2005). Bunun en önemli nedenleri ise ilk AIDS vakasının rapor 

edilmesinden bu yana hastalık etkeninin hızla yayılması, yol açtığı kayıpların fazla olması, etkili bir 

tedavi/aşının henüz bulunamamış olmasıdır. Yaşanan süreçte hastalığa karşı toplum ve bireylerce 

gerçek ve gerçek olmayan korkular sonucunda sosyal önyargılar gelişmiş, bu durum hastaların; 

korku, sessizlik, şiddet, inkar, stigma gibi olumsuz tutumlara maruz kalmasına neden olmuştur 

(Oran, 2008, 5:1). Sosyal temas ile HIV bulaşı olduğuna dair bildirilen bir vaka olmamasına rağmen 

toplumun büyük bir kısmı tokalaşma, aynı banyoyu, havuzu, kullanma ile bulaşmanın 

gerçekleşeceğine dair korkular yaşamaktadır. Yaşanan en büyük çelişki ise HIV bulaşına neden 

olabilen yüksek riskli cinsel davranışların serbestçe yapılırken, hassasiyetin daha çok bulaş olasılığı 

düşük temaslar üzerine yoğunlaşmış olmasıdır. Bu bağlamda risklerin doğru değerlendirilmemesi, 

eksik bilgilenme ve yanlış inanışlar, HIV/AIDS hastasının toplumdan dışlanmasına yol 

açmaktadır(Duyan,2001,3-11). Çalışma yaşamında önemli bir tehdit oluşturan HIV/AIDS, hem 

sektörleri hem de hastaları etkilemektedir. Hastalığa yakalananların çoğunun erişkin olması 

nedeniyle, işgücünün en üretken kesimini etkilemekte, kazançları azaltmakta, verimlilikteki bu 

azalma ise artan işgücü maliyetleri, beceri ve deneyimin yitirilmesi yüzünden bütün sektörlerdeki 

işletmelerde ağır kayıplar doğurmaktadır. İşe almadan önce HIV testi istemek, pozitif olanları işe 

almamak, iş yerinde taciz etmek ve istifa etmeleri için baskı yapmak şeklinde uygulamalar ise 

hastalarda ekonomik sorunlara, sosyal çıkmazlara sebep olmaktadır(Oran, 2008, 5:1) .  

HIV (+) kişilerin sağlık sorunlarının yanında sosyal yaşamlarının da önemli bir şekilde 

değiştiği bilinmektedir. Bu çalışmada amaç, mahremiyetlerini son derece gizli olarak yaşamaları 

gereken bu kişilerin, koşullarının neler olduğu, sosyal yönden iyilik hallerine ulaşmada neler 

gerektiği ve haklarını bilip bilmediklerini ölçerek bu konudaki eksiklikleri tespit etmektir. 

2. Gereç ve Yöntem 

2.1 Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma, Antalya Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserinde HIV(+) olan kişiler üzerinde 

yapılmıştır. Araştırmanın yapılmasına ilişkin, Okan Üniversitesi Etik Kurul Onayı sonrası Antalya 

İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Valilik Makamından Olur alındıktan sonra 

Temmuz - Ekim 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. 

2.2 Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evrenini Antalya Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserinde (DTHD) kayıtlı 

HIV(+) kişiler oluşturmuştur. Dispanserde 2012 yılı temmuz ayı başında 201 kişinin kayıtlı olduğu 

görülmüştür. Tablo 1’ de görüldüğü gibi Antalya DTHD’de Temmuz 2012 kayıtlarına göre toplam 

201 kayıtlı kişi olup 9 kişi göç etmiş, 21 kişi vefat etmiştir. Geri kalan 171 kişi araştırmanın 
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evrenini oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünü ise; evrenden ulaşılabilen ve çalışmayı katılmayı 

kabul eden 95 kişi oluşturmuştur. 

Tablo 1. Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserinde Kayıtlı HIV(+) Kişi Sayısı. 

1985- Ekim 2012 Kaydedilen Hasta Sayısı 

Vaka Taşıyıcı Ölenler Göç edenler Genel Toplam 

Kadın Erkek  Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın  Erkek 

2 11 37 121 6 15 4 5 49 152 

Toplam =13 Toplam=158 Toplam =21 Toplam=9 Toplam=201 

 
 

 2.3 Araştırmanın Tipi 

            Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 

2.4 Veri Toplama Aracı 

Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenlere ulaşmak amacıyla bir anket hazırlanmıştır. 

Birinci bölümde; demografik bilgiler(yaş, eğitim, meslek, cinsel tercih vb) yer almıştır. İkinci 

bölümde hastalığa ilişkin veriler, tanı tespit yeri, zamanı, hastalık hakkında bilgi alıp almama tutum 

davranış bilgileri vb. yer almaktadır. Üçüncü bölümse hastalığa ilişkin yaşanan durumlar, iş kaybı, 

aile kaybı, maddi kayıp vb. durumlar, dördüncü bölümde HIV ile yaşan kişilerin haklarını bilme ve 

hak ihlali yaşama durumları ile ilgili sorular yer almaktadır. Son bölümde ise HIV ile yaşayan 

kişilerin yaşadıkları sağlık sorunu, psikolojik ve hukuksal sorun olarak anlatmak istedikleriniz 

nelerdir şeklinde üç adet açık uçlu soru sorulmuştur. Araştırmada çalışmaya katılmayı kabul eden 

kişiler bilgilendirilmiş ve onamları alındıktan sonra oluşturulan soru formu yüz yüze 

doldurulmuştur.  

2.5 Araştırma Verilerinin Düzenlenmesi ve Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 18.0 (Statistical for Social Scienses for Windows) paket 

programları kullanılmıştır. Haklar ile ilgili her bir soruya ise bir (1) puan verilerek bilgi puanı 

hesaplanmıştır. Alınabilecek en yüksek puan 21’dir. Bulgular tablolarda yüzdelik dilimler olarak 

verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanında ki-kare testi 

kullanılmıştır. Çalışmada p değeri 0,05 olarak kabul edilmiştir.  

 

3. Bulgular 

Çalışma Antalya Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserinde kayıtlı 95 HIV(+) kişi ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan HIV (+) kişilerin yaş ortalaması 40,53 ± 11,55 (en küçük yaş 

21, en büyük yaş 69) olarak bulunmuştur. HIV(+) kişilerin %66,3’ü (63) erkek, %61,1’ i( 58) evli, 

%31,6 ‘sı ilkokul, %29,5 lise mezunu olduğu bulunmuştur. Çalışmaya katılan HIV(+) kişiler, kişisel 

gelirlerini ortalama 1088,23 TL+/- 1049,62 TL(en küçük gelir 250 TL, En yüksek gelir 5000 TL) 

Hane gelir ortalamalarını ise 1633,33+/- 1128,13 en düşük hane geliri 450 TL, En yüksek hane 
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geliri 6500 TL olarak ifade etmişlerdir. Tablo 2 ‘ de görüldüğü gibi, HIV(+) kişilerin % 76,8 ‘i(73) 

diplomalı bir mesleği yoktur. 

Tablo 2. Çalışmaya Katılan HIV (+) Kişilerin Sosyodemografik Özellikleri 

Özellikler  Sayı Yüzde 

Cinsiyet    

Kadın  32 33,7 

Erkek  63 66,3 

Medeni Durum   

Evli  58 61,1 

Hiç evlenmemiş 27 28,4 

Boşanmış  6 6,3 

Eşinden ayrı yaşıyor 4 4,2 

Eğitim    

Okuryazar 6 6,3 

İlkokul mezunu 30 31,6 

Ortaokul mezunu 13 13,7 

Lise mezunu 28 29,5 

Ön lisans mezunu 11 11,6 

Lisans mezunu 6 6,3 

Lisansüstü mezunu  1 1,1 

Diplomalı meslek   

Yok 73 76,8 

Var 22 23,2 
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HIV (+) kişilerin tablo 3’de görüldüğü gibi; % 88,4’ü tedavi aldığını ifade etmekte iken,  klinik 

takipteyim henüz tedavi başlanmadı diyenlerin oranı %8,4 olarak bulunmuştur. Tedavi alanların(n:86) % 

62,9’u aldığı tedaviden memnun iken, %10,5’i aldığı tedvinin yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. 

Çalışmaya katılan HIV(+) kişilerin(95)  %35,8’i psikolojik olarak destek aldığını, %7,4’ü psikolojik 

destek almayı düşündüğünü, % 56,8’i ise psikolojik desteğe ihtiyacım yok veya psikolojik destek almak 

istemediğini ifade etmiştir.  

Tablo 3. Çalışmaya Katılan HIV(+) Hastaların Tedavi Alma Durumu ve Düşünceleri 

Özellikler  Sayı Yüzde 

Çalışmaya Katılan HIV (+) Hastaların tedavi alma 

durumu 
  

Klinik takip ve tedavi almıyorum 1 1,1 

Klinik takipteyim henüz tedavi başlanmadı 8 8,4 

Tedavi aldım, bıraktım 2 2,1 

Klinik takipteyim tedavi alıyorum 84 88,4 

Toplam 95 100 

Aldığı tedavinin yeterli olduğunu düşünenler(n:86)   

Evet 54 62,8 

Hayır  9 10,5 

Kısmen 23 26,7 

Toplam 86 100,0 

Tanı konulduktan sonra psikolojik yardım aldınız 

mı?(n:95) 
  

Evet aldım 34 35,8 

Hayır, almak istemedim 38 40 

Almayı düşünüyorum 7 7,4 

İhtiyacım yok 16 16,8 

Toplam 95 100 
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Çalışmaya katılan HIV(+) Hastaların Yaşadığı Durumların Dağılımı Tablo 4.’de 

gösterilmiştir. Araştırmaya katılanlara HIV taşıyıcısı olma nedeniyle iş bulamama veya işten atılıp 

parasal kayıp yaşayıp yaşamadıkları ile ilgili sorular sorulmuştur. İş kaybı yaşamadım ve işimi 

kaybetmedim diyen grup çoğunluğu oluşturmakta olup oranı %74,7’dir. HIV enfeksiyonum 

nedeniyle işten çıkarıldım diyenler %7,4’lük kesimdir. HIV enfeksiyonum nedeniyle işe alınmadım 

diyenler de %7,4’lük kesimdir. HIV enfeksiyonum nedeniyle ortaya çıkan hastalık ve sakatlıklardan 

dolayı işten kendi isteğimle ayrıldım diyenler ise %16,8’lik bölümü oluşturmaktadır. HIV/AIDS 

nedeniyle eşimi veya partnerimi kaybettim diyenlerin oranı %21,1’dir. Ailem eşim bana destek 

oluyor şeklinde cevap verenler %68,4’lük bir orana sahiptir. Çalışmada, eğitim düzeyi ile iş kaybı 

arasındaki ilişki anlamsız bulundu (p=0,087). HIV enfeksiyonum nedeniyle işe alınmama cinsiyete 

göre (p=0,166) anlamsız ve eğitime göre anlamsız (p=0,760) bulunmuştur.  

Eğitim düzeyine göre anlamlı bulunan (p=0,030) eş veya cinsel partner kaybedenlerin 

çoğunluğunu (%70) lise ve üzeri eğitim düzeyinde olarak anlamlı farklı bulunmuştur.  

 

 

Tablo 4. Çalışmaya Katılan HIV(+) Hastaların Yaşadığı Durumların Dağılımı. 

Özellikler 

Evet Doğru 

P x² Lise altı 
Lise ve 

üzeri 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

İş kaybı yaşamadım (işimi kaybetmedim) 33 46,5 38 53,5 ,087 2,927 

HIV enfeksiyonum nedeniyle işten çıkarıldım 6 85,7 1 14,3 ,112 3,526 

HIV enfeksiyonum nedeniyle işe alınmadım 4 57,1 3 42,9 ,760 ,094 

HIV enfeksiyonuma bağlı ortaya çıkan hastalıklar 

nedeniyle işten kendi isteğimle ayrıldım 
13 81,3 3 18,8 ,009 6,782 

HIV/AIDS nedeniyle eşimden ayrıldım (eşimi veya 

cinsel partnerimi kaybettim) 
6 30,0 14 70,0 ,030 4,723 

Ailem/eşim bana destek oluyor 34 52,3 31 47,7 ,834 ,044 

Eşim/eski eşim/cinsel partnerime HIV(+) durumum 

hakkında bilgi vermedim. 
9 52,9 8 47,1 ,901 ,015 

Ailemi üzmemek için HIV durumumdan 

bahsetmedim 
13 40,6 19 59,4 ,128 2,318 

Eşim/ailem evde bana karşı, hastalık bulaşır 

endişesiyle, ayrımcılık yapıyor 
14 60,9 9 39,1 ,306 1,049 



 

568 
 

 

 

HIV/AIDS birlikte, fırsatçı enfeksiyon ve hastalıklar nedeniyle çalışamadığı için parasal 

kayıp yaşayanlar eğitim düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,004). Eğitim düzeyi lise 

altı olan grupta 16 (%80) kişi HIV/AIDS bağlı hastalık ve enfeksiyonlar nedeniyle çalışamadığı için 

parasal kayıp yaşamıştır. 

tetkik ve tedavi olabiliyorum 41 53,2 36 46,8 ,501 ,453 

Sigorta olanaklarından yararlanamadığım için tıbbi 

tedavi kaybı yaşadım 
12 66,7 6 33,3 ,155 2,024 

Bazı testlerin sigorta dışında kalması nedeniyle 

kayıp yaşadım 
21 67,7 10 32,3 ,028 4,813 

Tıbbi masrafların (ilaç/tedavi masrafları) fazla 

olması nedeniyle kayıp yaşadım 
27 58,7 19 41,3 ,179 1,809 

Arkadaşlarıma durumumu paylaşmadığım için 

ilişkilerimde kayıp yaşamadım 
27 50,9 26 49,1 ,889 ,019 

Arkadaşlarım tarafından HIV/AIDS durumum 

nedeniyle dışlandım. 
7 43,8 9 56,3 ,492 ,472 

Arkadaşlarım olgunlukla karşıladı destek oluyorlar 8 36,4 14 63,6 ,103 2,654 

HIV/AIDS durumumu sağlık personeli dışında hiç 

kimse bilmiyor 
34 54,8 28 45,2 ,384 ,759 

Parasal kayıp yaşamadım, 12 48,0 13 52 ,677 ,174 

HIV taşıyıcısı olmam nedeniyle iş bulamama/işten 

atılma nedeniyle parasal kayıp yaşadım 
7 46,7 8 53,3 ,678 ,172 

HIV/AIDS birlikte, fırsatçı enfeksiyon ve 

hastalıklar nedeniyle çalışamadığım için parasal 

kayıp yaşadım. 

16 80,0 4 20,0 ,004 8,193 

Tıbbi masrafların artması sonucu parasal kayıp 

yaşadım 
25 62,5 15 37,5 ,069 3,299 

HIV/AIDS enfeksiyonum dan dolayı, sosyal 

dışlanma korkusuyla, sosyal ve kültürel 

(sinema,tiyatro,vb) aktivitelere katılamıyorum 

7 58,3 5 41,7 ,616 ,251 

Başka enfeksiyonlar dan korunabilmek için evcil 

hayvanlarımdan uzaklaştım 
5 35,7 9 64,3 ,198 1,655 

Damgalanma ve ayrımcılık sonucu psikolojik kayıp 

yaşadım 
21 63,6 12 36,4 ,086 2,943 
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Tablo 5. Çalışmaya Katılan HIV(+) Hastaların Hak İhlali Yaşama Durumları. 

Özellikler 

Evet Yaşadım Hayır Yaşamadım 

Sayı Yüzde% Sayı Yüzde % 

Tıbbi gereklilik dışında, kişisel bilgilerin gizli 

tutulması hakkı ihlali 
18 18,9 77 81,1 

Tıbbi özen hakkı ve modern tıbbi bilgi 

teknolojilerin gereklerine uygun tıbbi bakım 

alma hakkı ihlali 

7 7,4 88 92,6 

Özel hayatın ve aile yaşantısının gizliliği 

(mahremiyet) hakkı ihlali 
12 12,6 83 87,4 

Sağlık hizmetlerine ulaşma, adalet ve 

hakkaniyete uygun yararlanma hakkı 
7 7,4 88 92,6 

Kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik 

haklarına saygı hakkı ihlali 
8 8,4 87 91,6 

Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı 7 7,4 88 87,4 

İnsan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta 

haklarından faydalanabilme hakkı 
4 4,2 91 95,8 

Yaşam hakkı ihlali 3 3,2 92 96,8 

Sağlık hizmetinin sunulmasında bedeni ruhi ve 

sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama 

hakkı 

3 3,2 92 96,8 

Doktorunu, kurumunu seçme ve nakil hakkı 

ihlali 
3 3,2 92 96,8 

Hizmetlerin sağlık kurum ve kuruluşu dışında 

verilmesi hakkı ihlali 
2 2,1 93 97,9 

Çalışma hakkı ihlali 6 6,3 89 93,7 

Seyahat etme hakkı ihlali 1 1,1 94 98,9 

Herkesin maddi manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkı ihlali 
1 1,1 94 98,9 

Eğitim ve öğrenim hakkı ihlali 0 0 95 100 
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Güvenlik hakkı ihlali 0 0 95 100 

İşkence yasağı hakkı ihlali 0 0 95 100 

Etkili iç hukuk yoluna başvurma hakkı 1 1,1 94 98,6 

Eşitlik hakkı (ayrımcılık yapılmaması) 3 3,2 92 96,8 

Evlenme hakkı 0 0 95 100 

Anayasamızın verdiği diğer haklar 2 2,1 93 97,6 

 

Çalışmaya katılan HIV (+) kişilerin hak ihlali yaşama durumları Tablo 5’de verilmiştir. 

Çalışmaya katılan kişilerin en fazla hak ihlali yaşadıkları konu; tıbbi gereklilik dışında, kişisel 

bilgilerin gizli tutulması hakkı ihlali oranı %18,9 olarak bulunmuştur. Tıbbi özen hakkı ve modern 

tıbbi bilgi teknolojilerin gereklerine uygun tıbbi bakım alma hakkı ihlali oranı %7,4 olarak tespit 

edilmiştir. Çalışmaya katılan kişilerin %12,6’sı özel hayatın ve aile yaşantısının gizliliği 

(mahremiyet) hakkı ihlali yaşamıştır. 

Çalışmaya katılan HIV(+) kişilerin %7,4’ü sağlık hizmetlerine ulaşma, adalet ve 

hakkaniyete uygun yararlanma hakkı ihlali yaşadıkları bulunmuştur. Bu ihlaller olması gereken 

ameliyatı HIV(+) durumundan dolayı olamama, başka hastaneye sevk etme gibi hasta hakkı ihlalleri 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 6: Çalışmaya Katılan HIV(+) Kişilerin Yaşadıkları Hukuksal Sorunlar( Açık uçlu soruda 

birden fazla sorun ifade edilmiştir) 

Özellikler Sayı Yüzde 

Hukuksal sorun olarak Anlatmak istedikleriniz Var mı?   

Evet 43 45,3 

Hayır 50 52,6 

Hasta hakkı ihlali 22 23,2 

SGK ilaç maliyeti  13 13,7 

Çalışma hakkı ihlali 7 7,4 

İlaca ulaşamama 3 3,2 

Hukuksal istekler  17 17,9 

Sağlık personelinin ön yargılı davranışları 79 83,2 
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Sağlık personelinden memnuniyet 64 67,4 

 

Ayrıca Çalışmaya katılan HIV(+) kişilere sorulan açık uçlu soruya verilen yanıtlar tablo 

7’de verilmiştir. Sağlık personelin önyargılı davranışlarından şikayet edenlerin oranının %83 olması 

oldukça dikkat çekicidir. Sağlık personelinden şikayetlerin yanında, aynı zamanda sağlık 

personelinden memnuniyet ifade edenlerin oranı %67,4’dür. HIV enfeksiyonu ile yaşayan kişilerin 

yaşadıkları hasta hakkı ihlallerinin çoğunu(%23,2) ise hasta hakkı ihlalleri oluşturmaktadır. 

 4. Tartışma ve Sonuç 

Ülkemizde bu alanda yapılmış çalışmalar, genel olarak klinik çalışmalar ve toplumun belli 

kesimlerinin HIV/AIDS konusunda bilgi, tutum, davranışlarını ölçmeye yönelik yapılmıştır. HIV(+) 

kişiler üzerine yapılan çalışmalar klinik bazlı kaldığı gözlenmektedir. Bu sebeple; çalışmada ortaya 

çıkan bu sonuçları karşılaştıracak bilimsel çalışmaya rastlanılmamıştır. HIV enfeksiyonu ile 

yaşayan kişilerin, tanı aldıktan sonra sosyal psikolojik, hukuki vb birçok sorun yaşadığı 

bilinmektedir. Hassas grup olarak da kabul edilen HIV(+) kişilerin, çok yönlü olarak desteklenmesi 

ve sosyal dışlanma, hak ihlali yaşamaması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Toplumun 

HIV/AIDS hakkında doğru bilgilendirilmesi, HIV(+) kişilerin ayrımcılık yaşamamasına ve 

hastalığın yayılımın engellenmesine katkı sağlayacaktır. 
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TOPLUMUN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA 

BİLGİ ve YARARLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

  

Fikriye TOKER * 

Fırat BAYIR** 

ÖZET 

Koruyucu sağlık hizmetleri bireylerin hastalanmamaları ve sağlıklı yaşamlarının 

devamlılığını temin için çevreye ve insana yönelik uygulamaların tümüdür. Birey, toplum ve ulusal 

ekonomi açısından daha büyük zararların ortaya çıkmasını önlemek, sağlıklı bireylerin yetişmesini 

sağlamak, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine harcanan para ve zamanın azaltılması 

açılarından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada tedavi ve rehabilite edici hizmetlere oranla 

maliyetleri daha düşük olan koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum tarafından nasıl algılandığı ve 

uygulandığının ortaya çıkarılması amaçlanmış, yalnızca insana yönelik olan aşılama ve erken tanı 

ve tedavi konusunda vatandaşların bilgi ve davranışları üzerine çalışılmıştır.  

Ekim 2012’de, Türkiye sınırları içerisindeki 81 ili kapsamak üzere, 18 yaş üstü koruyucu 

sağlık hizmetleri bilinci oluştuğu varsayılan tüm vatandaşlarla, yüz yüze görüşme yöntemiyle 1500 

anket doldurulmuştur. Geçerli 948 anket içerisinden yalnızca, “koruyucu sağlık hizmetleri hakkında 

ne biliyorsunuz” sorusuna cevap veren 577 anket analize dâhil edilmiştir. Çalışma son haliyle 37 il 

ile sınırlı kalmış ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri haricindeki diğer bölgeleri 

temsil niteliğindedir. 

Araştırmada demografik soruların yanında vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri ve 

sağlık sistemi hakkında bilgilerinin olup olmadığını tespit etmeye ve hastalanmaksızın doktora gidip 

gitmedikleri, aşı yaptırıp yaptırmadıkları gibi uygulamaya yönelik sorular sorulmuştur.  

Bu çalışmada koruyucu sağlık hizmetleri konusunda vatandaşlar arasında “bilgi sahibi 

olma” ve “uygulama” noktasında demografik açıdan fark oluşup oluşmadığı incelenmiştir. 
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DETERMINATION OF INFORMATION AND USING ABOUT PREVENTIVE HEALTH 

SERVICES OF TURKISH PEOPLE 

ABSTRACT 

Preventive Health Services cover all of the implementations to the individuals and 

environments that prevent diseases and health maintenance of individuals. Preventive health 

services are highly important from many aspects such as preventing serious damaging impacts of 

diseases on individual, public and national economy, providing healthy society, decreasing time and 

money that spending on curative or rehabilitative health care. The aim of this study is to explore 

how preventive health services are seen of and implemented by public and to explore knowledge 

level and behaviour of people about immunization, early diagnosis and treatment of disease. 

In October, 2012, the survey has been conducted in 81 cities in Turkey, by 1500 

questionnaires to the adults (over 18 age year old people) who are supposed to have awareness of 

preventive health services. Although the 948 questionnaires are valid, the 577 questionnaires who 

answered the question "What do you know about Preventive Health Services?" are analysed only. 

In survey, in addition to the demographic questions, five questions were asked in order to 

explore knowledge level of people about preventive health services and health system and to 

explore behaviour of people about immunization, early diagnosis and treatment of disease. In this 

study the significant differences have been examined for “knowledge level” and “behaviour” of 

people about preventive health services in terms of demographic variables. 

Keywords: Preventive health services 

 

1. GİRİŞ 

İnsanlık var olduğundan beri sağlık ve sağlıklı yaşam insanları meşgul etmekle birlikte 

tarihsel süreçte hem sağlığın hem de sağlıklı yaşam için verilen hizmetlerin tanımı sürekli şekil 

değiştirmiştir. En güncel ve evrensel tanımıyla sağlık “bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik 

halidir” (WHO). 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 25.maddesine göre “herkesin gerek kendi gerekse ailesi 

için tıbbi bakıma, gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığını sağlayacak uygun bir yaşam 

düzeyine sahip olmaya ve hastalık hallerinde güvenliğe hakkı vardır” denilerek sağlık hakkı 

evrensel bir hak olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde de öncekilerinde  olduğu gibi hâlihazırda 

yürürlükte olan anayasanın 56. maddesinde devlet “herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamak amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermeyi 

düzenlemekle yükümlüdür”. 1960 anayasasında bu bizzat devletin görevi olarak tanımlanırken, 

1982 anayasasında düzenlemekten yükümlüdür denmektedir.  

Günümüzde sağlık hizmetleri genel olarak, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici olmak 

üzere 3 grupta incelenir. 

Bu çalışmada diğer 2 hizmet hariç tutulmak kaydıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum 

tarafından nasıl algılandığı ve toplumun bu hizmetlerden nasıl yararlandığını tespit etmek 

amaçlanmıştır.  

 

2. KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÖNEMİ 

Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici olmak üzere 3 ayrı grupta incelenen sağlık 

hizmetlerinden “koruyucu sağlık hizmetleri” diğerlerine göre daha öncelikli konumdadır (Altay, 
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2007:34). Koruyucu sağlık hizmetlerini diğer sağlık hizmetlerinden öncelikli kılan pek çok neden 

vardır. Birey açısından baktığımızda kişinin hastalanmaması, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam 

iyilik halinde olması demek, onun yaşamda mutlu olması, keyif alması, aynı zamanda da istihdam 

yaşında ise çalışıp üretebilir ve karşılığını alabilir durumda olduğu anlamına gelmektedir. 

Toplumsal çerçeveden baktığımızda da, hasta kişi hem çalışma hayatından geçici de olsa çekilmiş, 

yani üretmiyor, ekonomiye bir katkı sağlamıyor demektir; hem de kendisine bakım ve destek olması 

gereken insan ve kuruluşların emek ve zamanlarını almaktadır. Böylece toplumsal anlamda çok 

yönlü ekonomik kayıp anlamına gelmektedir. Hâlbuki koruyucu sağlık hizmetlerinin iyi olduğu, 

nispeten hastalanmaların daha az olduğu toplumlarda sağlıklı bireylerin topluma ekonomik girdi 

sağlaması da doğaldır.  

Sağlıklı bireylerin toplumsal faydası tartışılmaz bir gerçek olmanın yanında, hastalık 

durumunda ortaya çıkan zararların boyutları ve maliyetinin tahmini dahi çok zordur. Bu nedenle 

kamu ekonomisi tarafından toplumun sağlığını korumaya yönelik hizmetlerin üretilmesi 

kaçınılmazdır. Hastalıklar oluşmadan insanları korumak için verilen hizmetlerin tamamı koruyucu 

sağlık hizmetleri başlığı altında toplanır. Koruyucu sağlık hizmetleri çevreye ve insana yönelik 

olmak üzere iki ana grupta toplanabilir (Akdur, 1999:5). 

 Çevreye yönelik olanlar: Yeteri kadar ve temiz su sağlama, konut sağlığı, endüstri sağlığı, 

vektörlerle (haşerelerle) savaş, hava kirliliği ile savaş, radyasyonla ve gürültü ile savaştır. 

 İnsana yönelik olanlar ise: Bağışıklama, kişisel sağlık düzeyini yükseltme (kişisel hijyen 

sağlama), erken tanı ve tedavi, aile planlaması, beslenmenin iyileştirilmesi (yeterli ve dengeli 

beslenme), ilaçla koruma, sağlık eğitimi gibi uygulamalar sayılabilir. 

Dr. Refik Saydam döneminde, Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930)’nda yer alan sağlık 

politikaları sağlık hizmetlerinin planlanması ve programlanması, koruyucu ve tedavi edici 

hekimliğin yürütülmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tıp fakültelerine ilginin arttırılması yönelik 

ilkeler mevcut olup bu ilkeler ışığında sağlık hizmetleri, “geniş bölgede tek amaçlı”/ “dikey 

örgütleme” modeli ile yürütülmüştür. Nüfusun çok olduğu yerlerden başlayarak muayene ve tedavi 

evleri açılmış, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler desteklenmiştir.  

Son on yıldır devam etmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programında da temel sağlık 

hizmetlerinin kurumsal konumunu diğer hizmet düzeyleri üzerinde yetki ve kontrol sahibi olacak bir 

yapıya kavuşturmayı hedeflemektedir. Bireylerin ve sağlık çalışanlarının durumlarını iyileştirmek 

bu konuda yapılacak yeniliklerin hareket noktasını oluşturmaktadır. Sağlıkta dönüşüm programının 

en belirgin özelliği bireylerin sağlıklı hayat programlarına erişiminin sağlanması, anne-bebek 

ölümlerinin azaltılması, bulaşıcı hastalıklarla ve kronik hastalıkların risk faktörleriyle mücadele 

etmeyi öncelemek bireylerin kendi sağlık durumlarını kontrol edebilme yetilerini geliştirmek ve 

koruyucu hekimlik yaklaşımını  sağlığın merkezine tamamen yerleştirmektir. (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi web sayfası) 

 

3. Önceleri daha çok yardım niteliğinde ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sunulan sağlık 

hizmetleri günümüzde piyasada alınıp satılabilen hizmetlere dönüşmüş olup sağlık hizmetlerinin 

sunumu kamu ve özel olmak üzere her iki sektörden de olmaktadır. Özel sektörün temel amacı 

“kar” olması nedeniyle kar sağlayabileceği alanlarda hizmet vermeye gayret ederken devletten 

beklenen, kar amacı olmaksızın, kaynakların etkin ve verimli kullanılması yoluyla toplumun her 

kesimine, ihtiyaç olan hizmeti götürmesidir. Hâlihazırda çevreye ve insana yönelik olanların büyük 

bir kısmı kamu marifetiyle yürütülürken son yıllarda aşılama (özellikle aşıların üretilmesi 

aşamasında), ilaçla koruma, beslenmenin iyileştirilmesi vb alanlarda özel sektörü de görmek 

mümkündür. 

4. TOPLUMUN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA BİLGİ VE 

YARARLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ - ARAŞTIRMA 
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4.1. Araştırmanın Konusu Önemi ve Amacı 

 

 Bu çalışmada tedavi ve rehabilite edici hizmetlere oranla maliyetlerinim düşüklüğü tartışma 

götürmez bir alan olan koruyucu sağlık hizmetleri ülkemizde toplum tarafından nasıl algılandığı ve 

kullanıldığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

 

4.2. Araştırmanın Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

 

Araştırmaya konu olan anket çalışması, tüm Türkiye çapında 81 ili kapsamak üzere 

planlanmış ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2011-2012 güz dönemi 3. 

Sınıf “tüketici davranışları” dersinin 200 öğrencisi tarafından gönüllülük kapsamında  81 ilde yüz 

yüze görüşme ile yapılmıştır.  

 

4.3. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

 

Yukarıda tanımlandığı üzere, koruyucu sağlık hizmetlerinin çevreye ve insana yönelik çok 

geniş uygulama alanı ve dolayısıyla çok değişkeni vardır. Ancak bu çalışmada çevreye, yaşa ve 

cinsiyete özel koruyucu sağlık hizmetleri hariç tutularak, yalnızca insana yönelik ve çok genel olan 

aşılama ve erken tanı ve tedavi konusunda vatandaşların bilgi ve davranışları üzerine çalışılmıştır. 

Araştırmanın ana kütlesi Türkiye genelinde 18 yaş üstü koruyucu sağlık hizmetleri bilinci oluştuğu 

varsayılan tüm ergen vatandaşlardır. 

Türkiye’nin 81 ilinde Ekim 2012’de basit rastgele örnekleme yöntemiyle 1500 kişiye 

uygulanan anket ile ülkemizde toplumun koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgi ve yararlanma 

düzeyinin ölçülmesi hedeflenmiş ve biri açık uçlu, diğerleri çoktan seçmeli toplam 13 soru 

sorulmuştur. Demografik verileri tam olan 948 anket analize dâhil edilmiş olsa da, bu çalışmaya 

temel teşkil eden “koruyucu sağlık hizmetlerinden ne anlıyorsunuz” açık uçlu sorusuna cevap 

verilen 577 anket çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışma, son haliyle 37 il ile sınırlı kalmış 

ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri haricindeki diğer bölgeleri temsil 

niteliğindedir. 

 

4.4. Araştırmanın Değişkenleri 

 

Araştırmada demografik ve koruyucu sağlık hizmetleri bilgi ve uygulamaya yönelik olmak 

üzere iki tür soru sorulmuştur. Beş adet demografik değişken: cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu, ailenin gelir durumu. Koruyucu sağlık hizmetleri bilgi ve davranışa yönelik açık uçlu ve 

çoktan seçmeli beş soru belirlenmiştir. Vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri hakkında 

bilgilerinin olup olmadığını tespit etmeye yönelik “Koruyucu sağlık hizmetleri denince ne 

anlıyorsunuz” açık uçlu sorusu, “sağlık hizmetleri hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?” ve 

“Koruyucu sağlık hizmetleri kimin görevidir?” çoktan seçmeli soruları sorulmuştur. Koruyucu 

sağlık hizmetleri davranışına yönelik ise “hastalanmaksızın hekime gider misiniz?” ve “kendiniz ve 

aile bireyleri düzenli aşı yaptırır mı?” çoktan seçmeli soruları sorulmuştur. 
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4.5. Araştırmada Kullanılan İstatistik Teknikler 

 

Veriler SPSS 13.0 paket program ile analiz edilmiştir Araştırmada demografik verileri 

incelemek için frekans analizi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin demografik değişkenlerle ilgisini 

göstermek için bir dizi Fisher ki-kare analizi yapılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

 

4.6. Araştırmanın Bulguları 

 

Ankete yanıt verenler arasında “koruyucu sağlık hizmetleri denince ne anlıyorsunuz” açık 

uçlu sorusuna cevap veren 577 ankete ilişkin demografik veriler aşağıdaki gibidir.  

Tablo 18: Demografik veriler 

    Frekans Yüzde       Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın      304 32,07% 

 

Eğitim 

Durumu 

Okur-

yazar 22 2,32% 

 

Erkek      273 28,80% 

  

İlköğretim 163 17,19% 

      

Lise 145 15,30% 

Yaş 18-29 268 28,27% 

  

Üniversite 247 26,05% 

 

30-39 99 10,44% 

     

 

40-49 120 12,66% 

 

Gelir 

(TL/ay) 0-1000 127 13,73% 

 

50-59 59 6,22% 

  

1001-

1500 111 12,00% 

 

60 ve üstü 31 3,27% 

  

1501-

2000 234 25,30% 

      

3001 ve 

üstü 91 9,84% 

Medeni 

Durum 

Evli 301 31,75% 

     Bekar 246 25,95% 

       Boşanmış/Dul 30 3,17%           

 

Toplumun koruyucu sağlık hizmetlerinden ne anladığını görebilmek amacıyla sorulan 

“Koruyucu sağlık hizmetleri deyince ne anlıyorsunuz” açık uçlu sorusunu değerlendirmeye alınan 

948 anketten 577 si yanıtlamıştır. Değerlendirmeye alınan anketin diğer sorularına ve bu sorudan 

sonraki soruların da neredeyse tamamına yanıt verilmiş olması bu sorunun gözden kaçma olmadığı, 

yanıt vermeyenlerin bir fikri olmadığı için yanıt vermediği kanısını uyandırmış olmasına rağmen bu 

çalışmaya konu olan analizler 577 anket üzerinde yapılmıştır. 

Verilen cevaplara göre anket sahipleri, uzman görüşü alınarak koruyucu sağlık hizmetleri 

(KSH) hakkında bilgili, az bilgili ve bilgisi yok olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. Buna göre 

cevap verenlerin % 42,81’inin bilgisi yok (% 35,12’si “fikrim yok” derken, % 7,69’unun verdiği 

yanıtlar da koruyucu sağlık hizmetleri ile hiç alakalı değildir)  kalanında , % 28,42’sinin az bilgili 

ve sadece % 28,89’unun bilgi sahibi olarak değerlendirilmesi oldukça dikkat çekicidir. 

 

1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri (KSH) hakkında bilgi sahibi olma değişkeninin demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği bir dizi ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Cinsiyet, 
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Yaş ve Medeni durum değişkenlerine göre farklılık göstermediği, gelir ve eğitim değişkenleri ile 

farklılık gösterdiği söylenebilir. 

 

Tablo 19: KSH hakkında bilgi sahibi olma ve Demografik değişkenler 

Değişken Ki-kare değeri Serbestlik derecesi p-değeri 

Cinsiyet 3,400 2 0,183 

Yaş  3,296 8 0,914 

Medeni Durum  2,931 4 0,569 

Gelir Durumu 9,897 4 0,042 * 

Eğitim Durumu 23,796 6 0,001 * 

* % 95 düzeyinde anlamlı  

 

Tablo 20: KSH hakkında bilgi sahibi olma ve Gelir (TL/ay) 

 

0-1500 1500-3000 3000 üstü Toplam 

Bilgisi yok Gözlenen 109 104 31 244 

  Beklenen 103 101 39 244 

Az bilgili Gözlenen 62 75 24 161 

  Beklenen 68 67 26 161 

Bilgili Gözlenen 67 55 36 158 

  Beklenen 67 66 26 158 

 Toplam 

 

238 234 91 563 

 

1500-3000 TL/ay grubundakilerin beklenenden daha fazlasının az bilgili ve beklenenden 

azının bilgili olduğu gözlenmiş, 3000 TL/ay üstü gelir grubunun ise beklenenden azının bilgisinin 

yok, beklenenden fazlasının bilgili olduğu gözlenmiştir. Bu sonuca göre gelir düzeyi arttıkça KSH 

hakkında bilgi sahibi olma artmaktadır. 

 

Tablo 21: KSH hakkında bilgi sahibi olma ve Eğitim 

 

Okur-yazar İlkokul Lise Üniversite Toplam 

Bilgisi yok Gözlenen 15 87 64 81 247 

  Beklenen 9 70 62 106 247 

Az bilgili Gözlenen 4 39 41 80 164 

  Beklenen 6 46 41 70 164 

Bilgili Gözlenen 3 37 40 86 166 

  Beklenen 6 47 42 71 166 

 Toplam 

 

22 163 145 247 577 

 

Eğitimi okur-yazar ve ilkokul olan katılımcıların beklenenden daha fazlası fikrim yok 

demiştir. Benzer şekilde eğitimi üniversite olan katılımcıların beklenenden daha azı fikri olmadığını 

ifade ederken eğitim arttıkça KSH hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma artmaktadır. 

 



 

578 
 

2. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulama göstergesi olan Aşılama 

değişkeninin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini görmek için bir dizi ki-

kare testi ile analiz edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermediği, yaş, medeni durum, 

gelir ve eğitim değişkenleri ile farklılık gösterdiği söylenebilir 

 

Tablo 22: Aşılama ve Demografik değişkenler 

Değişken Ki-kare değeri Serbestlik derecesi p-değeri 

Cinsiyet 1,319 2 0,517 

Yaş  39,952 8 0,000* 

Medeni Durum  17,332 4 0,002* 

Gelir Durumu 14,828 4 0,005* 

Eğitim Durumu 18,088 6 0,006* 

* % 95 düzeyinde anlamlı  

Tablo 23: Aşılama ve Yaş 

Aşılama 

 

18-29 30-39 40-49 50-59 60 ve üzeri Toplam 

Evet hepimiz Gözlenen 58 27 23 4 4 116 

  Beklenen 54 20 24 12 6 116 

Sadece Çocuklar Gözlenen 70 44 37 16 3 170 

  Beklenen 79 29 35 17 9 170 

Hayır hiç kimse Gözlenen 139 27 59 39 24 288 

  Beklenen 134 49 60 30 16 288 

 Toplam Gözlenen 267 98 119 59 31 574 

  Beklenen 267 98 119 59 31 574 

 

50-59 ve 60 yaş üstü gruplarda beklenenden fazlası “hayır hiç kimse”;  30-39 yaş grubunda 

beklenenden daha fazlası “sadece çocuklar”ve “evet hepimiz” derken beklenenin çok azı“Hayır hiç 

kimse”demiştir.Katılımcıların % 50 sinin hayır hiç kimse demesi ilginçtir.  

Tablo 24: Aşılama ve Medeni Durum 

  

Evli Bekâr Boşanmış/Dul Toplam 

Evet hepimiz Gözlenen 59 53 4 116 

  Beklenen 60 50 6 116 

Sadece 

Çocuklar 

Gözlenen 109 56 5 170 

Beklenen 89 73 9 170 

Hayır hiç 

kimse 

Gözlenen 131 136 21 288 

Beklenen 150 123 15 288 

 Toplam 

 

299 245 30 574 

 

Bekârlarda beklenenden daha fazlası “hayır hiç kimse” ve beklenenden daha azı “sadece 

çocuklar” derken Evlilerde bunun tam tersi beklenenden daha azı “Hayır hiç kimse” ve beklenenden 

daha fazlası “sadece çocuklar” demiştir. ”Evet, hepimiz düzenli aşılarımızı oluruz” diyenler % 20 

oranında olup bunlarında % 50,9 u evli, %45,7 si de bekârdır. “Sadece çocuklar” diyenler % 29,6 

oranındadır ve bunun da % 64 ü evlidir.  

 



 

579 
 

Tablo 25: Aşılama ve Gelir Grubu (Tl/ay) 

Aşılama 

 

0-1500 1500-3000 3000 üstü Toplam 

Evet hepimiz Gözlenen 37 49 27 113 

  Beklenen 47 47 18 113 

Sadece Çocuklar Gözlenen 61 75 30 166 

  Beklenen 70 69 27 166 

Hayır hiç kimse Gözlenen 137 110 34 281 

  Beklenen 118 117 46 281 

 Toplam 

 

235 234 91 560 

 

3000 Tl/ay üstü gelir grubunda beklenenden fazlası “evet hepimiz” derken beklenenden azı 

“hayır hiç kimse” demiştir. 0-1500 grubunda ise beklenenden azı “evet hepimiz” ve “sadece 

çocuklar” derken beklenenden çok fazlası “hayır hiç kimse” demiştir. Tablodan da görüldüğü üzere 

gelir durumu arttıkça ailece ihtiyacı olan herkesin aşılanma oranı beklenenden daha fazla 

artmaktadır. 

 

Tablo 26:Aşılama ve Eğitim 

Aşılama 

 

Okur-yazar İlkokul Lise Üniversite Toplam 

Evet hepimiz Gözlenen 1 28 28 59 116 

  Beklenen 4 33 29 50 116 

Sadece Çocuklar Gözlenen 4 45 45 76 170 

  Beklenen 7 48 43 73 170 

Hayır hiç kimse Gözlenen 17 89 72 110 288 

  Beklenen 11 81 73 123 288 

 Toplam 

 

22 162 145 245 574 

 

Üniversite mezunlarının beklenenden daha fazla “evet hepimiz” derken beklenenden daha azı 

“Hayır hiç kimse” demiş olması da eğitim düzeyi arttıkça aşılanma oranı beklenenden daha fazla 

artmaktadır.  

Koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma değişkeni ile aşılama arasında anlamlı 

bir ilişki olup olmadığının tespiti için ki-kare analizleri yapılmış ve ki-kare değerleri aşılama için 

3,280 (serbestlik derecesi=4, p=0,512) bulunmuştur. P>0,05 olduğundan, KSH hakkında bilgi sahibi 

olma değişkeni ile aşılama arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Buradan aşılamanın bir 

koruyucu sağlık hizmeti olduğunun farkındalığı olmaksızın Sağlık bakanlığı tarafından organize 

edilen(zaten özellikle çocuklarda belli aşıların zorunlu olması), rutin yapılması gereken bir iş, 

kurallara uyma davranışı olarak algılanıp yerine getirildiği yorumu yapılabilir.  

 

3. Genel kontrol amaçlı hekime gitme değişkeninin demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediği bir dizi ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Medeni durum ve eğitim 

durumu değişkenlerine göre farklılık göstermediği, Cinsiyet, yaş ve gelir değişkenleri ile farklılık 

gösterdiği söylenebilir 
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Tablo 27: Genel kontrol amaçlı hekime gitme ve Demografik değişkenler 

Değişken Ki-kare değeri Serbestlik derecesi p-değeri 

Cinsiyet 6,350 1 0,012 * 

Yaş  9,875 4 0,043 * 

Medeni Durum  2,982 2 0,225 

Gelir Durumu 10,765 2 0,005 * 

Eğitim Durumu 1,566 3 0,667 

* % 95 düzeyinde anlamlı  

 

Tablo 28: Kontrol Amaçlı Hekime Gitme ve Cinsiyet 

  

Kadın Erkek Toplam 

Hayır Gözlenen 209 205 414 

  Beklenen 217 197 414 

Evet Gözlenen 90 66 156 

  Beklenen 82 74 156 

 Toplam Beklenen 299 271 570 

 

Kadınlar beklenenden daha fazla Evet derken, Erkekler beklenenden daha fazla Hayır diyor. 

Kadınların % 30’u erkeklerin ise % 24’ü genel kontrol amaçlı hekime gittiklerini ifade etmişlerdir.  

 

Tablo 29: Kontrol amaçlı hekime gitme ve Yaş 

  

18-29 30-39 40-49 50-59 60 ve üzeri Toplam 

Hayır Gözlenen 198 72 85 34 25 414 

  Beklenen 191 72 86 43 22 414 

Evet Gözlenen 65 27 34 25 5 156 

  Beklenen 72 27 33 16 8 156 

 Toplam Beklenen 263 99 119 59 30 570 

 

50-59 yaş grupları beklenenden daha fazla kontrol amaçlı hekime giderken 60 yaş üzeri ve 18-29 yaş 

grubu beklenenden daha az kontrol amaçlı hekime gitmektedir. 

 

Tablo 30: Kontrol Amaçlı Hekime Gitme ve Gelir Grubu (TL/ay)  

  

0-1500 1500-3000 3000 üstü Toplam 

Hayır Gözlenen 180 171 54 405 

  Beklenen 170 169 66 405 

Evet Gözlenen 53 61 37 151 

  Beklenen 63 63 25 151 

 Toplam Beklenen 233 232 91 556 

 

0-1500 TL/ay gelir grubu beklenenden daha az kontrol amaçlı hekime giderken 3000 Tl/ay 

üstü gelir grubu beklenenden daha fazla kontrol amaçlı hekime gidiyor olması gelir düzeyi arttıkça 

genel kontrol amaçlı hekime gitme oranının da arttığını göstermektedir. 0-1500 Tl/ay gelir 
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grubundakiler % 22,7 oranında kontrol amaçlı hekime gittiklerini ifade ederken 3000 Tl/ay gelir 

grubundakilerin % 40,7 si genel kontrol amaçlı hekime gittiklerini ifade etmişlerdir.  

Koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma ve hastalanmaksızın genel kontrol 

amaçlı hekime gitme değişkenlerine göre Ki-kare değerleri 1,160 (serbestlik derecesi=2, p=0,560) 

olması nedeniyle iki değişken arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Buradan da genel kontrol amaçlı 

hekime gitme davranışının koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi ve farkındalık 

olmaksızın, gerek yaşamsal kaygılar, gerekse başka nedenlerle gerçekleştirilmiş olabileceği kanısını 

uyandırmaktadır. Son yıllarda özellikle medyanın da sağlıkla ilgili yaptığı çok sayıda sağlık 

programlarının bunda etkisi olma ihtimali de düşünülebilir. Bu konuda yönlendiricilerin neler 

olduğu konusunda bir çalışmanın yapılmasında yarar vardır.  

 

4. Koruyucu sağlık hizmetlerinin kimin görevi olduğu sorusuna verilen cevaplarla demografik 

değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırmak için yapılan ki-kare analizlerinde yaş 

değişkenine göre farklılık göstermediği, cinsiyet, medeni durum, gelir, eğitim durumu ve KSH 

hakkında bilgi sahibi olma değişkeni ile farklılık gösterdiği söylenebilir. 

 

Tablo 31:KSH kimin görevi olduğu ve demografik değişkenler 

Değişken Ki-kare değeri Serbestlik derecesi p-değeri 

Cinsiyet 9,411 2 0,009 * 

Yaş  8,758 8 0,363 

Medeni Durum  11,541 4 0,021 * 

Gelir Durumu 11,352 4 0,023 * 

Eğitim Durumu 48,195 6 0,000 * 

KSH hakkında bilgi sahibi 60,522 4 0,000 * 

* % 95 düzeyinde anlamlı  

 

Tablo 32: KSH Kimin Görevi ve Cinsiyet 

  

Kadın Erkek Toplam 

Vatandaşın Gözlenen 35 50 85 

  Beklenen 45 40 85 

Devletin Gözlenen 153 147 300 

  Beklenen 158 142 300 

Fikrim yok Gözlenen 108 70 178 

  Beklenen 94 84 178 

 Toplam Beklenen 296 267 563 

 

Kadınların beklenenden fazlası fikri olmadığını söylerken beklenenden daha azı vatandaşın 

görevi olduğunu düşünüyor. Erkeklerde ise beklenenden daha fazlası vatandaşın görevi olduğunu 

düşünürken, beklenenin daha azı fikri olmadığını ifade ediyor. Kadınların  % 51,7 si devletin 

görevi, % 11,8 i vatandaşın kendi görevi olduğunu ifade ederken % 36,5 i fikri olmadığını 

söylemiştir. Erkeklerin % 55’i devletin, % 18,7 si vatandaşın kendi görevi, % 26’sı ise fikri 

olmadığını ifade etmişlerdir.  
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Tablo 33: KSH kimin görevi ve Medeni Durum 

  

Evli Bekâr Boşanmış/Dul Toplam 

Vatandaşın Gözlenen 50 34 1 85 

  Beklenen 43 37 5 85 

Devletin Gözlenen 138 146 16 300 

  Beklenen 153 131 16 300 

Fikrim yok Gözlenen 100 65 13 178 

  Beklenen 91 77 9 178 

 Toplam Beklenen 288 245 30 563 

 

Evlilerin beklenenden daha fazlası fikri olmadığını veya vatandaşın görevi olduğunu 

söylerken beklenenin daha azı devletin görevi olduğunu ifade etmekte, bekârların ise beklenenin 

daha fazlası devletin görevi olduğunu düşünürken beklenenin daha azı fikri olmadığını ifade 

etmektedir. Bu sonuçlara göre bekârların evlilere göre devletten beklentisinin daha yüksek olduğunu 

söylemek mümkündür. 

 

Tablo 34: KSH Kimin Görevi ve Gelir Grubu (TL/ay) 

  0-1500 1500-3000 3000 üstü Toplam 

Vatandaşın Gözlenen 36 26 20 82 

  Beklenen 35 34 13 82 

Devletin Gözlenen 114 129 49 292 

  Beklenen 125 121 47 292 

Fikrim yok Gözlenen 85 72 19 176 

  Beklenen 75 73 28 176 

 Toplam Beklenen 235 227 88 550 

 

0-1500 TL/ay gelir grubunun beklenenden fazlasının fikri yokken beklenenden daha azı 

devletin görevi olduğunu düşünüyor. 1500-3000 TL/ay grubunun beklenenden daha fazlası devletin 

görevi derken daha azı vatandaşın görevi olduğunu ifade ediyor. 3000 Tl/ay üstü gelir grubunun ise 

beklenenden daha fazlası vatandaşın görevi olduğunu söylerken daha azı fikri olmadığını söylüyor 

olması gelir düzeyi arttıkça koruyucu sağlık hizmetlerini devletten bekleme artmakta olduğu 

anlamına gelmektedir. 0-1500 TL/ay gelir grubundakilerin % 15, 3000 üstü TL/ay gelir 

grubundakilerin ise % 22,7 si vatandaşın kendi sorumluluğunda olduğunu düşünürken; 0-1500 

TL/ay gelir grubundakilerin % 48,5 i devletten, 3000 üstü TL/ay gelir grubundakilerin ise % 55,7 si 

koruyucu sağlık hizmetlerini devletten beklemektedir. Gelir düzeyi arttıkça, koruyucu sağlık 

hizmetlerini devletten bekleme davranışı artmaktadır. 

 

Tablo 35: KSH Kimin Görevi ve Eğitim 

  

Okur-yazar İlkokul Lise Üniversite Toplam 

Vatandaşın Gözlenen 0 27 21 37 85 

  Beklenen 3 24 22 36 85 

Devletin Gözlenen 7 62 73 158 300 

  Beklenen 12 84 76 128 300 
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Fikrim yok Gözlenen 15 69 49 45 178 

  Beklenen 7 50 45 76 178 

 Toplam Beklenen 22 158 143 240 563 

 

Okur-yazar ve İlkokul mezunları beklenenden daha fazla fikri olmadığını ifade etmişler, 

daha azı devletin görevi olduğunu düşünüyor. Üniversite mezunları ise beklenenden daha fazla 

devletin görevi olduğunu belirtiyor. Beklenenden çok azı fikrinin olmadığını ifade ediyor. 

Üniversite mezunlarının % 18,8 i bu konuda fikri olmadığını, % 65,8 i ise devletin görevi olduğunu 

ifade ederken; ilkokul ve okur-yazar düzeyindekilerin % 46,7 si fikri olmadığını, % 38,3 ü ise 

devletin görevi olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitim arttıkça fikir sahibi olma düzeyinin ve koruyucu 

sağlık hizmetlerini devletten bekleme davranışının arttığı gözlenmektedir. Düşük eğitim seviyesinde 

vatandaşın sosyal devlet kavramı ve devletten beklentileri konusunda yeterince bilgi sahibi 

olmadığını söylemek mümkündür. 

Tablo 36: KSH Hakkında Bilgi Sahibi ve KSH Kimin Görevi 

 

  KSH kimin görevi 

KSH Hakkında Bilgi Sahibi Vatandaşın Devletin Fikrim yok Toplam 

Bilgisi yok Gözlenen 29 99 116 244 

  Beklenen 37 130 77 244 

Az bilgili Gözlenen 38 92 31 161 

  Beklenen 24 86 51 161 

Bilgili Gözlenen 18 109 31 158 

  Beklenen 24 84 50 158 

 Toplam Beklenen 85 300 178 563 

 

KSH hakkında fikri olmayanlar KSH’nın kimin görevi olduğu sorusuna beklenenden çok daha 

fazlası fikrinin olmadığını söylemiş. Az bilgili olanların beklenenden fazlası vatandaşın görevi 

olduğunu düşünürken bilgili olanların beklenenden fazlası devletin görevi olduğunu düşünüyorlar.  

 

5. Araştırmaya katılanlara sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmuş; sağlık 

sistemi hakkında kendini bilgili hissetme durumu ile koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi 

sahibi olma arasında bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiş aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma değişkeninin sağlık sistemi hakkında 

bilgi sahibi olma değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğinin testi için ki-kare analizi 

yapılmıştır. Ki-kare değeri 17,784 (serbestlik derecesi=4, p=0,001) olarak bulunmuştur. P<0,05 

olduğundan, KSH hakkında bilgi sahibi olma değişkeninin sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olma 

değişkenine göre farklılık gösterdiği söylenebilir. 

 

Tablo 37: KSH Hakkında Bilgi ve Sağlık Sistemi Hakkında Bilgi 

 

  Sağlık sistemi hakkında bilgi 

 KSH Hakkında Bilgi Sahibi Evet Biraz Hayır Toplam 

Bilgisi yok Gözlenen 59 138 50 247 

  Beklenen 80 121 45 247 
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Az bilgili Gözlenen 56 76 31 163 

  Beklenen 53 80 30 163 

Bilgili Gözlenen 72 69 25 166 

  Beklenen 54 82 31 166 

 Toplam Beklenen 187 283 106 576 

 

Sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin beklenenden çok daha fazlasının 

KSH hakkında bilgisinin olduğu, sağlık sistemi hakkında biraz bilgisi olanların ise beklenenden çok 

daha fazlasının KSH hakkında fikrinin olmadığı gözlenmiştir. Mevcut sağlık sistemi hakkında 

bilgili olduğunu ifade edenlerin %31,6 sının koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi 

olmadığı, % 29,9’unun az bilgili, % 38,5’inin ise bilgi sahibi olduğu sonucu çıkmıştır. Sağlık 

sistemi hakkında bilgisiz olduğunu ifade edenlerin ise % 23,6 sının koruyucu sağlık hizmetleri 

hakkında bilgili olduğu sonucu kişinin kendini bir konuda bilgili hissetme ve onu ifade etme ile 

gerçekten bilgisi olup olmadığı arasında önemli farklar olabileceği görüşünü düşündürmektedir.  

 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ  

 

Toplumun koruyucu sağlık hizmetlerinden ne anladığını görebilmek amacıyla sorulan 

“Koruyucu sağlık hizmetleri deyince ne anlıyorsunuz” açık uçlu sorusunu değerlendirmeye alınan 

948 anketten 577 si yanıtlamış olması diğer bir deyişle % 39,1 inin bu soruyu boş bırakmış olması 

oldukça çarpıcıdır. Değerlendirmeye alınan anketin diğer sorularına ve bu sorudan sonraki soruların 

da neredeyse tamamına yanıt verilmiş olması bu sorunun gözden kaçma olmadığı, yanıt 

vermeyenlerin bir fikri olmadığı için yanıt vermediği kanısını uyandırmaktadır.  

Verilen cevaplara göre anket sahipleri koruyucu sağlık hizmetleri (KSH) hakkında bilgili, 

az bilgili ve bilgisi yok olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. Buna göre cevap verenlerin % 

42,81’inin bilgisi yok, % 28,42’sinin az bilgili ve sadece % 28,89’unun bilgi sahibi olarak 

değerlendirilmesi oldukça dikkat çekicidir. Hata yapma, yanlış bir şey söylememe kaygısıyla 

yanıtlamama ihtimalini de gözden kaçırmayarak boş bırakılan soruyu bilgisi yok kabul edersek 

(yani 948 anket formu üzerinden değerlendirme yaparsak) bilgisi olmayanların oranı % 65,19’a 

çıkmakta,  bilgili olarak değerlendirilenlerin oranı ise % 17,5’a düşmektedir. 

Koruyucu Sağlık Hizmetleri (KSH) hakkında bilgi sahibi olma değişkeninin gelir ve eğitim 

değişkenleri ile farklılık gösterip, gelir ve eğitim düzeyi arttıkça konu hakkında bilgi sahibi olma 

oranının da artıyor olması gelişmiş ve eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde genel sağlık düzeyinin 

de yüksek olması sonucuyla paralellik göstermektedir. 

2013 yılı itibariyle, ülkemizde çocuklara yapılması zorunlu 13 adet ücretsiz aşı mevcuttur 

ve kayıtları Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 2011 Sağlık 

İstatistik Yıllığı verilerine göre ülkemizde aşılama oranları 2002’de ortalama % 78,5, 2011’de 

ortalama % 98 olarak görünürken, kendisi veya aile bireylerinin düzenli aşı olup olmadıkları 

sorulduğunda % 49,9’u “hayır hiç kimse” yanıtını vermiş olması dikkat çekicidir. 948 kişinin 

yanıtladığı anketlerde de bu sorunun yanıtında %1’lik farkla aynı sonuç elde edilmiştir. Bakanlığın 

verileri ile toplumun ifadesi birbirini desteklememektedir.  

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bulaşıcı hastalıkların risk faktörleriyle mücadele etmeyi 

öncelemek, bireylerin kendi sağlık durumlarını kontrol edebilme yetilerini geliştirmek ve koruyucu 

hekimlik yaklaşımını  sağlığın merkezine tamamen yerleştirmek hedeflendiğine göre, aşılama 

faaliyetlerinin planlama ve uygulamasında yaş, medeni durum, gelir ve eğitim değişkenlerinin etkili 

olduğu ve çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanmasında yarar vardır. 
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Hastalanmaksızın genel kontrol amaçlı hekime gitme davranışı özellikle sinsi seyreden, 

semptom vermeyen ve tedavisi ya çok pahalı olan yada mümkün olmayan hastalıkların erken teşhis 

ve tedavisi için  son derece önemlidir. Cinsiyet, yaş ve gelir değişkenleri arasında anlamlı bir 

ilişkinin tespit edilmesi beklenen bir durumdur. Aşılanma konusunda eğitim ile aşılanma arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilmişken bu çalışmada eğitim ile hastalanmaksızın hekime gitme arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

Son zamanların küreselleşme kapsamında önemli uygulamalarından biri olan özelleştirme 

ve devletin küçülmesi ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarında gözlenmektedir. 

Bireylerin kendi sağlık durumlarını kontrol edebilme yetilerini geliştirmek ve koruyucu hekimlik 

yaklaşımını  sağlığın merkezine tamamen yerleştirmeyi hedeflerinden biri olarak belirleyen 

dönüşüm programı, bu konuda bireyin kendisine de sorumluluklar vermeyi hedeflemektedir. Bu 

değişim sürecinde toplumun koruyucu sağlık hizmetlerinden birinci derecede devleti sorumlu 

tuttuğu (%53 oranında), bireyin kendisi sorumludur diyenler % 15 olduğu sonucu devletin bu 

hizmetlerden kolaylıkla çekilemeyeceğinin işaretidir.  % 31,6 oranında ise fikri olmadığını beyan 

etmiştir. Koruyucu sağlık hizmetleri hakkında fikri olmadığını beyan edenlerin oranının % 35 

olduğunu dikkate alarak, KSH’nin ne oluğu hakkında fikri olmadığı halde bu hizmeti kimin 

yürütmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olanların % 3,4 olduğu görülse de genel olarak konu 

hakkında bilgi sahibi olmayınca bu hizmetlerin kim tarafından karşılanacağı hakkında fikir sahibi 

olmamak da beklenen bir davranıştır. 
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EBE VE HEMŞİRE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ 

 

                                                                                                   Ş. Didem KAYA

 

Ayten ARIÖZ
**

  

ÖZET 

Bu araştırmada Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 

öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerini ve bu düzeyleri etkileyen faktörleri saptamak amaçlanmıştır. 

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın verileri Nisan-Mayıs 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Araştırmaya toplam 627 öğrenci katılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve araştırmacılar tarafından 

geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizleri SPSS 16,0 paket 

programında normal dağılım gösterip göstermemelerine göre Oneway ANOVA testi, Tukey HSD 

testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis ve student t testi kullanılarak yapılmıştır. Not 

ortalaması ile tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında ise korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın 

sonucunda hemşire ve ebe öğrencilerinin tükenmişlik düzeyleri ile bazı değişkenleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre 

tükenmişlik düzeyi incelendiğinde iki grup arasında fark bulunmuştur (p<0,05).  Bu fark 

incelendiğinde hemşire öğrencilerinin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma puanlarının ebe 

öğrencilerine göre daha yüksek olduğu, kişisel başarı puanlarının ise daha düşük olduğu 

görülmektedir. Duygusal tükenme ile öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Sınıf düzeyi arttıkça duygusal tükenmişlik düzeyi de 

artmaktadır. Öğrencilerin cinsiyete göre tükenmişlik düzeyleri incelendiğinde duygusal tükenmişlik 

düzeyi ile aralarında bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

Bulgular ebelik ve hemşirelik eğitiminin tükenmişlik sendromu açısından önemine vurgu 

yapmaktadır. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hasta bakım kalitesinin arttırılması için 

sağlık sektörünün temel yapı taşı olan hemşire ve ebe öğrencilerinin eğitimine önem verilmeli ve 

sosyal olarak desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler:  tükenmişlik sendromu, hemşirelik, ebelik, öğrenci 
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BURNOUT LEVEL OF MIDWIFE AND NURSE STUDENTS 

ABSTRACT 

In this research, burnout levels of the students of the Department of Nursing and Midwifery, 

Faculty of Health Sciences, Selcuk University and factors influencing these levels were intended to 

be determined. Data of the study in descriptive type were collected between April- May 2012. 

Totally, 627 students took part in the research. 

Maslach Burnout Scale and personal information form developed by researchers were used 

as a data collection tool.  Statistical analyses of the research were conducted throughusing Oneway 

ANOVA test, Tukey HSD test, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis and student t test according 

to the fact that they have a normal range or not in SPSS 16,0.  Correlation analysis was used in the 

comparison of the burnout levels with the grade point average. Results have been evaluated in % 95 

confidence interval, significance has been evaluated in p < 0.05 level. As a result of this study, 

significant differences have been statistically found out between the burnout levels of the midwife 

and nurse students and some variables. When burnout levels of the students were examined 

according to the department they studied, significance has been found between two groups 

(p<0,05). When this significance is examined, it is seen that emotional burnout and desensitization 

scores of the nurse students are higher than the midwife students, their personal success grades are 

lower. There is a statistical significant difference between the emotional burnout and class levels of 

the students (p <0,05). The higher the class level is, the higher emotional burnout level is. When the 

burnout levels of the students are examined according to gender, no significance has been found out 

between the emotional burnout level and them (p>0,05). 

Findings underline the importance of the nursing and midwifery education in terms of 

burnout syndrome. In order to enable the protection and development of the community health and 

increase the quality of patient care, education of the nurse and midwife students, who are the basic 

component of the health sector, should be paid attention and supported socially.  

 

Key Words: burnout sendrom, nursing, midwifery, student 

 

1. Giriş  

Bireyler aşırı stres ve bununla başa çıkma yönünde yetersiz kalmaları sonucunda mesleki 

tükenmişlik yaşayabilmektedirler. Tükenmişlik, sağlık, sosyal ya da eğitim sektörleri gibi yani 

hekimlik, hemşirelik, ebelik, öğretmenlik, polislik, sosyal işçiler, psikiyatristler, psikologlar, 

avukatlar gibi bire bir insan ilişkisi gerektiren mesleklerde sık görülmektedir. Özellikle tükenmişlik 

sendromunun, günümüzde sağlık çalışanları arasında büyük bir sorun olduğu bilinmektedir. Hasta 

bakım hizmeti veren bireylere has olan duygusal tükenmişlik halinin, bu bireylerde duygusal 

yorgunluğa ve bireylerde başarı oranını da düşürmektedir. Dolayısıyla sağlık çalışanları için 

tükenmişlik kavramı da gittikçe önemli hale gelmektedir. 

2. Tükenmişlik Kavramı ve Boyutları 

Çağımızın iş ile ilgili önemli bir fenomeni olan tükenmişlik terimi 1970’li yıllarda (Şimşek 

vd., 2008: 447) Kuzey Amerika sınırlarında ve uluslar arası esasın hedefi olarak (Maslach ve 

Goldberg, 1998: 64) sağlık personelinde kronik fiziksel yorgunluk, duygusal tükenmişlik ve 
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hastalardan uzaklaşmada artış (Hansen vd., 2008: 2), moral bozukluğu ve işlerinde başarısız olma 

durumunu açıklamak üzere kullanılmıştır (Özdevecioğlu vd., 2008: 633). Tükenmişliğin, uzun bir 

zaman dilimini aşmış iş durumlarındaki aşırı taleplere duygusal olarak reaksiyon gösteren fiziksel, 

duygusal ve zihinsel bir tükenmişlik durumu (Hansen vd., 2008: 2) olduğu sonucuna varılmıştır. Bir 

diğer tanım da, tükenmişlik, iş üzerinde kronik duygusal ve kişisel stres kaynaklarına verilen 

cevaptır (Maslach vd., 2001: 397; Maslach ve Goldberg, 1998: 64). Tükenmişliğin, uzun süren stres 

durumlarının neticesinde zamanla gelişen kronik bir (Ahola vd., 2006: 11; Maslach ve Jackson, 

1981: 99) stres sendromu olduğundan da bahsedilmektedir (Hansen vd., 2008: 2).  

Maslach ve Jackson tarafından birbiriyle ilişkili (Garrosa vd., 2008: 421) Maslach 

Tükenmişlik Envanteri adı altında tükenmişliğin üç boyutu ele alınarak bir ölçek geliştirilmiştir 

(Schaufeli vd., 2002: 72; Maslach ve Jackson, 1981: 100). Bunlar, duygusal tükenme (emotional 

exhaustion), duyarsızlaşma (depersonalizasyon) ve kişisel başarı düzeyidir (personal 

accomplishment) (Garrosa vd., 2008: 421; Maslach ve Jackson, 1981: 99; Maslach vd., 2001: 402). 

Duygusal tükenmişlik (emotional exhaustion), tükenmişliğin bireysel ve stres boyutunu belirtmekte 

ve bireyin duygusal ve fiziksel kaynaklarında azalmayı ifade etmektedir (Yıldırım ve İçerli, 2010: 

124). Tükenmişlik sendromunun anahtarı, duygusal tükenme hissinin artmasıdır (Maslach ve 

Jackson, 1981: 99) ve tükenmişlik durumunun başlangıcı, merkezi ve en önemli bileşenidir (Şimşek 

vd., 2008: 447). Duyarsızlaşma (depersonalizasyon), tükenmenin kişilerarası boyutunu temsil 

etmekte (Maslach ve Goldberg, 1998: 64) ve çalışanların hizmet verdikleri kişilere karşı duygudan 

yoksun ve umursamaz bir şekilde davranmalarını (Aslan, 2005: 1) ifade etmektedir. İçine kapanma, 

az iş yapma (Özevecioğlu vd., 2008: 633) davranışları hakimdir. Kişisel başarı düzeyi (personal 

accomplishment) ise, bireyin kendisinin etkinlik ve verimlilik duygularının azalması ile ilgilidir 

(Maslach ve Goldberg, 1998: 64). 

Tükenmişlikle ilgili semptomların ilk olarak sağlık çalışanlarında ortaya çıktığı 

görülmektedir (Hansen vd., 2008: 2). Sağlık çalışanları sürekli olarak hastaların ihtiyaçlarına 

karşılık vermekte, onların yaşamlarının en hassas yanlarıyla sürekli karşı karşıya kalmakta, 

yaşamları tehlike altında olan insanlarla çalışmakta, aile ve hastaların büyük beklentileri ile 

karşılaşmaktadırlar (Kaya vd., 2007: 357). Dolayısıyla çok büyük oranlarda stresli bir işi olan ve 

özellikle hastalarda duygusal bir bağ kuran hemşireler ve ebeler, tükenmişliğe eğilimli olan bir 

meslek grubu olarak görülmektedir. Bu da hemşireler ve ebelerin hastalarla olan ilişkilerinde 

hastayla daha az iletişimde bulunma şeklinde ve yanlış medikal tedavi uygulama riskinde yükselme 

gibi etkilere dönüşebilmektedir (Hansen vd, 2008: 2). 

Kimi araştırmalar da göstermektedir ki; mesleğin henüz öğrencilik aşamasındayken 

öğrencilerin tükenmişlik yaşadığıdır (Watson vd., 2008: 1535). Çünkü tükenme süreci bireylerde 

sayısız olay ve travmanın göreceli bir birikimi sonucu oluşmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

son sınıf öğrencilerinin meslek yaşamına başlamadan bu düzeyde bir tükenmişliğin bulunması daha 

sonraki meslek yaşamında eklenecek olumsuz çalışma koşulları ve sorunlarla çok daha ciddi bir 

boyuta ulaşabilmektedir (Güdük vd., 2005: 173). 

 

 

2. Yöntem 

 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Öğrencilik aşamasındayken yaşanılan tükenmişliğin, öğrencilerin yaşamına ve eğitimine 

olumsuz yansımalarını en aza indirmek için öncelikle mevcut durumun saptanması ve problemin 

ortaya konmasının gerekliliği düşünülmektedir. Çalışma bu duruma yönelik girişimler 

planlamasında duyarlılık oluşturmak amacıyla yapılmıştır. 

 

2.2. Evren ve Örneklem  
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Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine 2011-2012 eğitim 

öğretim yılı kayıtlı ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. Örnekleme 

yöntemine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Veriler sınıf ortamında bir 

araştırmacı denetiminde öğrencilerin kendileri tarafından öz bildirimlerine dayalı olarak 

toplanmaktadır. Araştırma Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izin, öğrencilerden ise 

sözel onam alınmıştır. Nisan-Mayıs 2012 tarihleri arasında (kayıtlı toplam 852 ebe ve hemşire 

öğrencisi) araştırmaya katılan öğrencilerden toplam 654 adet soru formu toplanmıştır. Ancak 27 

soru formu hatalı ve/veya eksik doldurulduğu için araştırmaya dâhil edilmemiştir. Kullanılabilir 

durumda olan 627 adet soru formu, araştırma kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla geri dönüşüm oranı 

%73,6 dır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket çalışması ile 1.2.3.ve 4. 

sınıf ebe ve hemşire öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ile öğrencilerin tükenmişlik 

düzeylerinin karşılaştırılması planlanmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 

öğrencilerin sosyo demografik ve eğitim özelliklerini değerlendiren kişisel bilgi formu ve Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği ile toplanmıştır.  

Kişisel bilgi formu; araştırmacılar tarafından oluşturulan bu form, çalışmaya katılan 

öğrencilerin cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, sınıf düzeyi, öğrencilerin anne ve 

babalarıyla iş ve öğrenim durumu ile ilgili bilgiler, ekonomik durumu, aile tipi, yaşanılan yer, 

bölümlerini isteyerek seçme,  öğrenim gördükleri bölüm ile ilgili memnuniyet, başarı durumu, not 

ortalaması, sosyal etkinliklere katılım gibi verileri içermektedir. Sosyo demografik ve eğitim 

özelliklerini içeren bu sorular 20 maddeden oluşmaktadır. 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTO) ise Maslach (1981) tarafından geliştirilmiş, ölçek 

Türkçe’ye Ergin (1992) tarafından çevrilmiş olup, duygusal tükenme (9 madde), duyarsızlaşma (5 

madde) ve kişisel başarı düzeyi (8 madde) olmak üzere üç boyut altında 22 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçek 5’li Likert tipi ölçeğin puanları 1’den 5’e kadar değerlendirilmiştir. Duygusal tükenme (DT) 

ve Duyarsızlaşma (Du) alt ölçekleri olumsuz anlatımlarda, Kişisel başarı düzeyi (KB) boyutu ise 

olumlu anlatımlardan oluşmaktadır. Tükenmişliği yaşamakta olan bireylerde Duygusal Tükenmişlik 

ve Duyarsızlaşma alt ölçeklerinden alınan puanlarının yüksek, Kişisel Başarı alt ölçeğinden alınan 

puanın düşük olması beklenmektedir. 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 16.0 

programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların 

(Ortalama, Standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Kolmogorov-Smirnov 

analizi ile normal dağılım yapıp yapmadığına bakıldı. Normal dağılım gösteren parametrelerin 

gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova test ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde 

Tukey HDS test; iki gruba göre karşılaştırmalarda Student t test kullanıldı. Normal dağılım 

göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis test ve farklılığa 

neden çıkan grubun tespitinde Mann Whitney U test kullanıldı. Öğrencilerin not ortalaması ile alt 

ölçek puanları arası ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi. Sonuçlar % 95’lik güven 

aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı ise 72,4 

olarak bulundu. 

 

3. Bulgular 

 

3.1. Öğrencilere İlişkin Sayısal Veriler 
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Elde edilen bulgulara göre, örneklem grubuna ilişkin sayısal veriler şu şekildedir: Hemşire 

öğrencilerinin %50.2, ebe öğrencilerinin % 49,8; bekar öğrencilerin %96.5, evli öğrencilerin 3.5; 

kız öğrencilerin % 88, erkek öğrencilerin % 11.3; 1. Sınıf öğrencilerin % 26, 2. sınıf öğrencilerin % 

24.6, 3. Sınıf öğrencilerin %26.6, 4. Sınıf öğrencilerin % 22,8; bölümlerini isteyerek seçenlerin % 

59.3, istemeden seçenlerin oranı % 40.7; bölümlerinden memnun olanların oranı % 71, 

olmayanların oranı ise % 29; ekonomik durum değerlendirilmesinde iyi %15.5, orta %79.1, kötü 

olarak değerlendirenlerin oranı ise %5.4; öğrencilerin aile tipleri ise çekirdek aile %86, geniş aile 

%12.1, parçalanmış aile %1.9; öğrencinin kaldığı yer açısından değerlendirildiğinde ailenin yanında 

%23.4, yurtta %54.7, evde %21.9; öğrencilerin yaşadığı (ailenin) yer açısından büyükşehirde 

yaşayanların %24.1, il %30, ilçe %30.9, köy/kasaba %15; babanın eğitim durumuna göre okuryazar 

olmayanların %1.6, ilkokul 44.2, ortaokul %16.9, lise %21.1, üniversite %16.3; babanın iş durumu 

çalışmıyor %4.3, memur %23.1, emekli %171, serbest çalışan %45.3; annenin eğitim durumu 

okuryazar olmayanların %8.8, ilkokul %68.1, ortaokul %10.5, lise %9.9, üniversite %2.7; annenin 

iş durumu çalışıyor %12.9, çalışmıyor %87.1; öğrencilerin not ortalamaları 2.48, yaş ortalaması ise 

21,15 olarak bulunmuştur. 

 

3.2. Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeyleri 

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümü’nde öğrenim 

gören öğrencilerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilen araştırmada elde 

edilen bulgulara göre, hemşire ve ebelik öğrencilerinin Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin alt 

ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

Tablo 1:  Öğrencilerin Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve Bireysel   Başarı Puan 

Ortalamaları 

 

Tükenmişlik Boyutlarının Belirlenmesi 

Ortalama Standart 

Sapma 

Duygusal Tükenme 23,71 6,55 

Duyarsızlaşma 9,77 3,54 

Kişisel Başarı Düzeyi 27,55 4,88 

 

Tablo 1’de yer alan bulgular, Izgar (2000)
40

 tarafından önerilen ölçütlere göre 

değerlendirildiğinde; öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt 

ölçek puanlarının normal, kişisel başarı düzeyi alt ölçek puanının ise yüksek olduğu görülmektedir. 

3.3. Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeyleri 

                                                           
40

 Ölçeğin puanlanmasında tükenmişlik düzeyinin;  Duygusal tükenme 27 ve üzeri yüksek; 17-26 normal; 0-16 

düşük, Duyarsızlaşma 13 ve üzeri yüksek; 7-12 normal; 0-6 düşük, Kişisel Başarı 0-31 yüksek; 32-38 normal; 39 ve 

üzeri düşük olarak belirlenmiştir. 
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Öncelikle kişisel değişkenlere göre, öğrencilerin almış oldukları puanların (duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı düzeyi) normal dağılım gösterip göstermediğine bakıldı. 

Bunun için Kolmogorov-Smirnov analizi kullanıldı. Duygusal tükenme (p=0.05); duyarsızlaşma 

(p=0.000); kişisel başarı düzeyi (p=0.003) bulundu. Bunun sonucuna göre duygusal tükenme alt 

ölçeği normal dağılım, duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeyi alt ölçeği ise normal dağılım olmayan 

analizleri kullanıldı. 

Tablo 2: Cinsiyete Göre Tükenmişlik Boyutları 

 
cinsiyet N Mean ss 

Test ist.; 

 

Duygusal tükenmişlik  

Kadın  556 23,55 6,54 
T:-1,670 

P:,095 

Erkek  71 24,92 6,55 
T:-1,668 

P:,099 

Duyarsızlaşma 
Kadın  556 9,53 3,48 Z:-5,062 

P: ,000 
Erkek 71 11,68 3,41 

Kişisel Başarı Düzeyi 
Kadın  556 27,69 4,79 Z:-2,324 

P:,002 
Erkek 71 26,44 5,44 

                           t: student t testi           Z: Mann Whitney U testi 

 

Tablo 2. incelendiğinde; araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre duygusal 

tükenmişlik düzeyi arasında Bağımsız T testine göre fark yoktur (p> 0.05). Mann-Whitney testine 

göre ise -5,062 ve -2,324 olarak verilen z değeri ve anlamlılık düzeyi değeri 0,00 ve 0,02 olan p 

değeri elde edilmiştir. Bu nedenle sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır ve iki grup arasında (kadın ve 

erkek) istatistiksel olarak duyarsızlık ve kişisel başarı düzeyi noktasında fark vardır.  

 

Tablo 3: Sınıf Düzeyine Göre Tükenmişlik Boyutları 

 

 

 

Tükenmişlik 

Boyutları 

 

Sınıf Düzeyi 

 

 

1.sınıf 

(n=163) 

2.sınıf 

(n=154) 

3. sınıf 

(n=167 ) 

4.sınıf 

(n=143) 

Test ist.; 

 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. SS Ort. S.S.  

Duygusal 

Tükenme 20,88 6,05 24,09 6,68 24,11 6,17 26,05 6,31 
F: 17,90 

P: .000 

Duyarsızlaşma 

9,44 3,45 
9,58 

3,76 9,39 
3,13 10,79 3,69 

KW:16,63 

P: .001 
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Kişisel Başarı 

Düzeyi 27,37 5,25 
27,31 

4,69 27,92 
4,58 27,57 5,00 

KW:1,27 

P: .737 

F:Oneway ANOVA testi                                                  KW:Kruskal Wallis testi 

Anova testine göre duygusal tükenme ile öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında p değeri 0,05 

anlamlılık düzeyinde fark bulunmaktadır. Bu farklılığın nedenine Post Hoc analizi göre 1. Sınıf ve 

4.sınıf öğrencilerinden kaynaklanmaktadır. Yani sınıf düzeyi arttıkça duygusal tükenmişlik düzeyi 

de artmaktadır. Kruskal Wallis testine göre, Mean Ranks değerleri sınıf düzeylerinden hangisinin en 

yüksek genel dereceye sahip olduğunu göstermektedir. Duyarsızlaşma alt ölçeğinin sınıf düzeyine 

göre Mean Ranks değerleri 1.sınıftan 4. sınıfa doğru sırayla 295.74- 299.57- 298.90- 367,98 dır. Bu 

değerlere göre en fazla duyarsızlığa sahip olan grubun 4. sınıf olduğu, en az duyarsızlığa sahip 

sınıfın ise 1. sınıf olduğu görülmektedir. Duyarsızlaşmanın anlamlılık düzeyi 0,00 dır. Bundan 

dolayı farklı sınıf düzeyleri arasında duyarsızlık bakımından farklılık bulunmaktadır. Kişisel başarı 

düzeyleri incelendiğinde sınıf düzeyleri arasında farklılık yoktur (p> 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Öğrenim Görülen Bölüme Göre Tükenmişlik Boyutları 

 
Bölüm N Mean ss 

Test ist.; 

 

Duygusal tükenmişlik 
Ebelik 312 22,14 6,37 T: -6,118 

P:.00 
Hemşirelik 315 25,26 6,37 

Duyarsızlaşma 
Ebelik 312 8,51 3,03 Z: -9,246 

P:.00 
Hemşirelik 315 11,02 3,57 

Kişisel Başarı Düzeyi 
Ebelik 312 29,07 4,35 Z: -8,122 

P: .00 
Hemşirelik 315 26,04 4,92 

t: student t testi                 Z: Mann Whitney U testi 

 

Tablo 4. incelendiğinde ortalamalara göre hemşire öğrencilerin duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma ölçek puanları ebelik öğrencilerine göre yüksek, kişisel başarı puanları ise düşüktür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre duygusal tükenmişlik düzeyi 

arasında Bağımsız T testine göre fark vardır (p 0.05). Öğrencilerin duyarsızlaşma ve kişisel başarı 

düzeyi ile öğrenim gördükleri bölümler arasında Mann-Whitney testine göre ise -9,246 ve -8,122 

olarak verilen z değeri ve anlamlılık düzeyi değeri 0,00 ve 0,00 olan p değeri elde edilmiştir. Bu 
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nedenle sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır ve iki grup arasında istatistiksel olarak duyarsızlık ve 

kişisel başarı hissi noktasında bir farklılık bulunmaktadır. 

Tablo 5: Öğrencilerin Bölümü İsteyerek Tercih Etmelerine Göre Tükenmişlik Boyutları 

 

 

Bölümü 

isteyerek tercih 

etme durumu 

N Mean ss 

Test ist.; 

 

Duygusal 

tükenmişlik  

Evet 372 22,04 5,80 
T: -8,08 

P: ,000 

T: -7,84 

P: ,000 Hayır 255 26,14 6,84 

Duyarsızlaşma 
Evet 372 9,37 3,40 Z:-3,56 

P: ,000 
Hayır 255 10,35 3,67 

Kişisel Başarı 

Düzeyi 

Evet 372 27,99 4,99 Z: -3,21 

P: ,001 
Hayır 255 26,89 4,65 

t: student t testi                                Z: Mann Whitney U testi 

 

Tablo 5. incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin bölümü isteyerek tercih etmelerine 

göre duygusal tükenmişlik düzeyi arasında Bağımsız T testine göre fark vardır (p 0.05). 

Öğrencilerin duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeyi ile öğrencilerin bölümü isteyerek tercih etmeleri 

arasında Mann-Whitney testine göre ise -3,56 ve -3,21 olarak verilen z değeri ve anlamlılık düzeyi 

değeri 0,00 ve 0,01 olan p değeri elde edilmiştir. Bu nedenle sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır ve 

iki grup arasında istatistiksel olarak duyarsızlık ve kişisel başarı düzeyi noktasında bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Tablo 6: Bölümden Memnuniyete Göre Tükenmişlik Boyutları 

  

 

Bölümden 

Memnuniyet 

Durumu 

N Mean ss 

Test ist.; 

 

Duygusal 

tükenmişlik  

Evet 445 21,71 5,55 
T: -3,55 

P: ,000 

Hayır 182 28,59 6,25 
T: -2,87 

P: 000 

Duyarsızlaşma 
Evet 445 9,01 3,17 Z: -8,36 

P: ,000 
Hayır 182 11,63 3,72 

Kişisel Başarı 

Düzeyi 

Evet 445 28,27 4,77 Z: -6,32 

P: 000 
Hayır 182 25,78 4,70 

 

                             t: student t testi                                Z: Mann Whitney U testi 

 

Tablo 6. incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin bölümden memnuniyet durumu ile 

duygusal tükenmişlik düzeyi arasında Bağımsız T testine göre fark vardır (p 0.05). Öğrencilerin 
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duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeyi ile öğrencilerin bölümden memnuniyet durumu arasında 

Mann-Whitney testine göre ise -8,36 ve -6,32 olarak verilen z değeri ve anlamlılık düzeyi değeri 

0,00 ve 0,00 olan p değeri elde edilmiştir. Bu nedenle sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır ve iki 

grup arasında istatistiksel olarak duyarsızlık ve kişisel başarı düzeyi noktasında bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Tablo 7: Not ortalaması ile Tükenmişlik Boyutlarının İlişkisini Belirlemeye Yönelik 

Korelasyon Analizi 

 

 

         

 

             ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). (çift yönlü)    

                * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). (çift yönlü) 

 

Tablo 7 incelendiğinde; duygusal tükenmişlik ve duyarsızlığın not ortalaması ile arasında 

negatif ve çok zayıf bir ilişki bulunmuştur (r= -0.110, p< 0.01; r=-0.097, p<0.05). Öğrencilerin 

duygusal tükenmişlik boyutunun değişiminin %1’ i not ortalaması ile açıklanmaktadır. Duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma arttıkça not ortalamalarının düştüğü görülmektedir. Düşük ve ters yönlü 

ilişki bulunmuştur. 

 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırma sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir yere sahip olan 1-4. sınıf 

hemşire ve ebe öğrencileri arasında onların tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve bazı kişisel 

değişkenlerle tükenmişlik düzeylerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 

  

Araştırmada öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin bazı kişisel değişkenlerine (cinsiyet, 

sınıf düzeyi, bölüm, bölüm tercihi, not ortalaması, bölümden memnuniyet) göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemektir. Öğrencilerin cinsiyete göre tükenmişlik düzeylerine göre, duygusal 

tükenmişlik düzeyi ile aralarında bir farklılık bulunmamıştır. Fakat erkek öğrencilerin daha 

duyarsız, bayan öğrencilerin ise kişisel başarı puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre tükenmişlik düzeyi incelendiğinde iki grup arasında 

fark bulunmuştur. Bu fark incelendiğinde hemşire öğrencilerinin duygusal tükenmişlik ve 

duyarsızlaşma puanlarının ebe öğrencilerine göre daha yüksek olduğu, kişisel başarı puanlarının ise 

daha düşük olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri değerlendirildiğinde 4. Sınıf 

öğrencilerin 1. Sınıf öğrencilere göre duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarının yüksek 

olduğu görülmektedir. Yani tükenmişlik puanın sınıf düzeyi ilerledikçe arttığı söylenebilmektedir. 

Bölümü isteyerek seçen ve bu bölümde öğrenim görmekten memnun olan öğrencilerin tükenmişlik 

düzeyleri arasında fark bulunmuştur. Bu farklılık incelendiğinde, bölümü istemeden seçen ve bu 

bölümde okumaktan memnun olmayan öğrencilerin duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma alt ölçek 

puanlarının daha yüksek olduğu ve kişisel başarı puanlarının ise daha düşük olduğu 

söylenebilmektedir. Güdük vd. (2005)’nin tıp öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada da son 

sene eğitimlerinden memnun olmayan öğrencilerin tükenmişlik puanları son sene eğitiminden 

memnun olan öğrencilerin tükenmişlik puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin not 

ortalamaları ile duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt ölçekleri karşılaştırıldığında aralarında 

 Duygusal Tükenmişlik Duyarsızlık  

Not ortalaması -110
** 

p=0.006
 

-,097
* 

p=0.016
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düşük ve ters yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arttıkça 

öğrencilerin not ortalamalarının düştüğü görülmektedir. 

Öğrencilerin tükenmişlik düzey oranları incelendiğinde; duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma puanlarının normal, kişisel başarı puanlarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla öğrencilerin henüz tükenmişlik düzeyinin normal sınırlar içinde olduğu görülmektedir. 

Fakat Watson vd. (2008)’ nin hemşire öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada hemşire 

öğrencilerinin kronik stres ve yıpranma sonucunda tükenmiş oldukları sonucuna varılmış ve bu 

tükenme durumunu da öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin sadece hemşirelik eğitimi ile ilgili 

olmadığı öğrencilerin kişilik ve baş etme özellikleri ile ilişkilendirmişlerdir. Altay vd. (2010), 

hemşirelerde tükenmişlik alt ölçek puan ortalamalarının duygusal tükenme alanında "üst" sınırda 

yer aldığı ayrıca, duyarsızlaşma ve bireysel başarı alt ölçek puanlarının orta derecede olduğu 

saptanmıştır. Kaya vd. (2010)’nin hemşireler üzerinde yapmış olduğu çalışmada hemşirelerin 

tükenmişlik yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla yapılan birçok çalışmada meslek hayatının 

bazı zorluklarına karşı hemşire ve ebelerin tükenmişlik yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden 

öğrencilerin meslek yaşamına başlamadan mevcut tükenmişliğin giderilmesi gerekmekte ve bunun 

için gerekli önlemlerin alınması bakımından akademisyenlere büyük görevler düşmektedir. Çünkü 

meslek yaşamına başlamadan bu düzeyde bir tükenmişliğin bulunması daha sonraki meslek 

yaşamında eklenecek olumsuz çalışma koşulları ve sorunlarla çok daha ciddi bir boyuta ulaşması 

muhtemeldir. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hasta bakım kalitesinin arttırılması 

için sağlık sektörünün temel yapı taşı olan hemşire ve ebe öğrencilerinin eğitimine önem verilmeli 

ve sosyal olarak desteklenmelidir. Ayrıca öğrencileri ilerideki meslek hayatlarına hazırlamak ve 

meslek hayatlarında çıkan sorunlara karşı onların baş etme özelliklerini geliştirilmelidir. 

 

KAYNAKLAR 

AHOLA, K., Honkonen, T.  Isometsä, E., Kalimo, R., Nykyri, E., Koskinen, S., Aroma, A., 

Lönnqvist, J., (2006). Burnout in the General Population, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 41, 11–17. 

ASLAN, Dilek (2005). Türkiye’de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik 

Sendromu ve Etkileyen Faktörler, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları (Ağustos), 1-60. 

ALTAY, Birsen, Gönener, Demet, Demirkıran, Ceren (2010). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan 

Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi, Fırat Tıp Dergisi, 15(1), 10-16. 

 

 ERGİN, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin 

Uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, Ankara, 143-154.  

GARRASO, Eva, Jimenaz, B.M., Liang, Y., Gonzales, J.L. (2008). The Relationship Between 

Socia-Demographic Vaiables, Job Stressors, Burnout, and Hardy Personality in Nurses: An Exploratory 

Study, International Journal of Nursing Studies 45, 418-427.  

GÜDÜK, Mehmet, Erol, Şerafettin, Yağcıbulut, Özcan, Uğur, Zeynep Şevkat, Özvarış, Bahar, 

Aslan, Dilek (2005). Ankara'da Bir Tıp Fakültesi'nde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerde Tükenmişlik 

Sendromu, Sted Dergisi 14(8), 169-173. 

HANSEN, Niklas, Sverke, Magnus, Naswall Katharina (2008). Predicting Nurse Burnout from 

Demands and Resources in three Acute Care Hospitals Under Forms of Ownership: ACross-Sectional 

Questionnaire Survey, Interational Journal of Nursing Studies, 1-12. 

IZGAR, H (2000), Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri (Burnout) Nedenleri ve Bazı 

Etken Faktörlere Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Doktora 

Tezi. 

 



 

597 
 

KAYA, Mehmet, Üner, Sarp, Karanfil, Emine, Uluyol, Reyhan, Yüksel, Fatih, Yüksel, Murat 

(2007). Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Tükenmişlik Durumları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 

6 (5), 357-363. 

KAYA, Nurten, Kaya, Hatice, Ayık, Saliye Erdoğan, Uygur, Esma (2010). Bir Devlet 

Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 401-419. 

MASLACH, C., Goldberg, J. (1998). Prevention of Burnout: New Perspectives. 

Applied&Preventive Psychology 7, 63-74.  

MASLACH,C., Jackson, S.E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout, Journal of  

Occupatıonal Behavıour 2, 99-113. 

MASLACH, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M.P. (2001). Job Burnout. Annual Rev. Psychol 52, 

397-422.   

ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut, Sucan, S., Akın, M. (2008), “Algılanan Örgütsel Adaletin 

Tükenmişlik Üzerindeki Etkisini Attırmada Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü”, Ed. Mehtap Gülaçtı, 16. 

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Antalya Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi İkt. Ve İdr. 

Bil. Fak. G.M. Yayıncılık, İstanbul, 631-639. 

SCHAUFELİ, W.B., Salanova, V.G., Bakker, A., (2002). The Measurement of Engagement and 

Burnout: A Two Sample Confırmatory Factor Analytıc Approach, Journal of Happiness Studies 3(1), 71-

92. 

ŞİMŞEK, M. Şerif, Akgemci, Tahir, Kaplan, Metin (2008). “Algılanan Örgütsel Destek ve 

Örgütsel Güven İle Tükenme Davranışı Arasındaki İlişkilerin Analizi: Nevşehir Üniversitesi Akademik 

Personel Örneği”, Ed. Mehtap Gülaçtı, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Antalya Bildiri 

Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi İkt. Ve İdr. Bil. Fak. G.M. Yayıncılık, İstanbul, 445-451. 

WATSON, R., Deary, I., Thompson, D., Li, G. (2008). A Study of Stres and Burnout Nursing 

Student in Hong Kong: A Qustionnaire Surve, Internetional Journal of Nursing Studies 45, 1534-1542. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

598 
 

İSTANBUL İLİNDE HİZMET VEREN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK MERKEZİNDE SAĞLIK 

OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ahmet ÇAMLIDERE 
41 

Veli DURMUŞ 
42 

ÖZET 

Bu çalışma ile Birinci Basamak Sağlık Merkezine başvuran hastaların sağlık okuryazarlığı 

kapsamında hastaların sağlıkla ilgili bilgileri anlama ve işleme düzeylerini tespit etmek 

amaçlanmıştır.  

Araştırmaya katılan 170 hastadan en yüksek katılımın 21-31 yaş grubu olduğu ve 

%61.8’inin evli olduğu saptanmıştır. 12 ifadeye katılımın mesleklere göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bunlardan birisini “Hemşirelerin söylediklerini 

anlayabiliyor musunuz” ifadesi oluşturmaktadır. “Doktorların söylediklerini anlayabiliyor 

musunuz” ifadesine en yüksek katılımın ise %32.9 ile “sıklıkla” cevabı şeklinde olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Çalışanları, Hastalar, Birinci Basamak Sağlık 

Merkezi 

ABSTRACT 

In this study, It will be determine health literacy of the patients who applied to the primary 

healthcare and evaluate the understanding health materials. 

Most participation of 170 Outpatients who fill out questionniare was determined age range 

of 21-31 and 61.7% married. The number of 12 items were defined a significant relationship. One 

of them is “Can you understand nurses what they say”. Most participation in health literacy 

questionnaire is “Can you understand physician what s/he says” with %32.9 as a “often”. 

Key Words: Health literacy, Health Employees, Outpatients, Primary Health Care Center 

1.  GİRİŞ 

Okuryazarlık, toplumun anlamlaştırdığı iletişimsel simgeleri etkili bir biçimde kullanabilme 

konusunda yeterlik kazanabilmektir (Kellner, 2001:67). Sağlık okuryazarlığı ise, kişinin sağlık 

hizmetlerine ulaşabilme sağlık bilgisine sahip olma, temel sağlık bilgilerini yorumlayabilme 

anlayabilme kapasitesi olarak tanımlanır. (Rima ve diğerleri, 2004: 2). Bir başka tanımda ise sağlık 

okur-yazarlığı, bireyin sağlığını iyileştirici şekilde temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini 

edinebilme, yorumlayabilme ve anlayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Peerson ve 

Saunders, 2009 :285). Sağlık okuryazarlığı, sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için bir kültür 

oluşturma aracı olarak öngörülmektedir (Sönmez, 2009).  

Kaliteli bir sağlık hizmeti için hastaların, rahatsızlıklarını doğru ifade edebilmeleri ve 

semptomları olduğu gibi tanımlayabilmeleri gerekmektedir. Yerinde sorular sormaları, verilen tıbbi 
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tavsiyeyi ve tedavi yönergelerini anlayabilmeleri ideal koşullarda beklenen özelliklerdir (Rima ve 

diğerleri, 2004 :3).  

Sağlık okuryazarlığı; Temel/Fonksiyonel, İnteraktif ve Eleştirel olmak üzere üç düzeyde ele 

alınır (Nutbeam, 2000: 9). 

(1) Temel/Fonksiyonel sağlık okuryazarlığı: Bireylerin temel okuma yazma becerilerini gösterir. 

Sağlıkla ilgili olarak da sağlık riskleri yada sağlık sistemini nasıl kullanacağı, temel sağlık eğitim 

materyallerini okuma yeteneğini gösterebilmektedir. 

(2) İnteraktif sağlık okuryazarlığı: İleri düzeyde bilişsel, okuryazarlık ve sosyal yetenekleri içerir. 

Sağlık aktivitelerine katılma, sağlık mesajlarını anlama ve değişen koşullarda sağlık 

enformasyonunu uygulamayı gerektirir. 

(3) Eleştirel sağlık okuryazarlığı: Sağlıkla ilgili bilginin kritik olarak analiz edilmesinde sağlık 

kararlarının verilmesinde kullanılacak ileri düzeyde bilişsel ve sosyal becerileri içerir  

Tıbbi bakım planlamalarında, bir hastanın belirtileri tanımlandığı esnada kullandığı sözlü 

anlatım becerisi, hizmeti uygulayacak kişinin hasta üzerinde koyacağı teşhisini de etkiler. Weiss ve 

Coyne (1997) tarafından yapılan bir çalışmada bir hastanın, hekim tarafından değerlendirilmesi 

sırasında, hastanın okuma düzeyi onun sağlık öyküsünü anlatmasını ve teşhis sonuçlarını 

etkileyebildiğini göstermiştir. 

Şekil 1. Sağlık Okuryazarlığı Kavramsal Yapısı 

 

(Kaynak: Shone ve diğerleri, 2009 :368). 

Bu yapı incelendiğinde sağlık eylem belirleyicileri; 
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a. Sistemlere erişim ve kullanımı 

b. Sağlık bakım sunucuları ile etkileşim ve 

c. Hastalık yönetimi olmak üzere üç kategoride ele alınmıştır. 

 

Bu eylemlere ulaşmada sosyal ve bilişsel faktörlerin hazırlayıcı faktörlerden olduğu, bireysel 

faktörlerin ve buna bağlı olarak fonksiyonel becerilerin, sağlık güvencesi, iş ve deneyimlerin okuma 

okuryazarlığını ve sağlık okuryazarlığını etkilediği belirtilmektedir. Bu hazırlayıcı faktörlerden 

sağlık okuryazarlığının sağlık bilgisi, inançlar ve beklentilerle direk ilişkili olduğu görülmektedir. 

Sağlık bilgisi, inanç ve beklentiler, hastalık konusunda bilgi ve anlamayı etkilemektedir. Bilginin 

ulaşılabilirliği, tedavi süreçlerini aynı zamanda eylem evresinde planlama, organizasyon ve 

girişimleri etkileyebilmektedir. Temelde sağlık okuryazarlığı, hastalık ve süreçlerle ilgili bilginin 

sağlanmasını, kişinin sistemlere erişimini ve kullanımını, sağlık çalışanları ile etkileşimini ve 

hastalık yönetimi konusunda istendik çıktıların elde edilmesini kolaylaştıracaktır (Uğurlu, 2011 

:11).  

1.1. Sağlık Okuryazarlığı Becerilerinin Yetersiz Olduğunu Düşündüren Davranışlar 

 Sağlık personelinden yardım istemek 

 Hastaneye gelirken yanında okuyacak birini getirmek 

 Randevuların unutulması 

 Bahane yapma (Gözlüklerimi evde unuttum) 

 İlaç kullanımında uyumsuzluk 

 Önerilen müdahalelere kötü/yanlış uyum (Reflüde asidi azaltmak için değişiklik önerisinde yatağın 

başını yükseltmek) 

 Karar vermeyi erteleme (Eve gittiğimde okurum) 

 Diğer kişileri izleme (okumayı gösteren taklit davranışları) 

Bu gibi davranışlar neticesinde okuryazarlığı düşük olan hastaların ileri düzeydeki formları 

dolduramayabildikleri, formları doldurmak için yardım istemekten utanabildikleri, sorulan soruları 

cevapsız bırakabildikleri ve anlamadıkları bir belgeyi imzalayabildikleri bildirilmektedir (Safeer ve 

Keenan, 2005). Dolayısıyla, anlayamadığı bir belgeyi imzalayan hastanın ise hem hastaneye karşı 

hem de sağlık çalışanlarına karşı hukuki sorumluluğu da doğmaktadır.  

2. HASTA EĞİTİMİ VE EĞİTİM MATERYALLERİ 

Sağlık okuryazarlığı yeterli olmayan hastaların tıbbi terimleri bilmemesi, yazılı hasta eğitim 

broşürlerinin yararlı olmasını engellemektedir. Çok sayıda çalışmada özellikle 90’lı yıllarda standart 

hasta eğitim materyallerinin genellikle hastaların sağlık okuryazarlık düzeyini aşacak şekilde 

yazıldığı belirtilmektedir. Son yıllarda bazı sağlık eğitim materyalleri daha basit bir dille 

yazılmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar çoğu sağlık eğitim materyalinin halen sağlık okuryazarlığı 

yetersiz hastalar için anlaşılması çok zor kelimelerle yazıldığını göstermektedir (Williams ve 

diğerleri, 2002 :383). 

Hasta eğitimi; uyum ve memnuniyetin arttırılması, sağlık harcamalarının azaltılması, 

morbidite ve mortalitenin azaltılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalara yetki verilmesi ya 

da hastaların otonomilerinin artırılması için bir yol olarak önerilmektedir. Hasta eğitimi aynı 
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zamanda, tedavide aktif katılım için gerekli davranış değişikliklerini anlamak ve hastaların 

tedavilerini kabullenmesini kolaylaştırmada kritik bir rol oynar (Grueninger,  1995 :55)  

Görerek öğrenme birçok insanın alışık olduğu bir durumdur. Dinleyerek öğrenme %10 

gerçekleşirken, devreye görerek öğrenme girdiğinde bu oran %80’lere yükselmektedir. İlgi çekici 

olan diğer bir sonuçta insanların işittiklerinin yalnız %20’sini anımsayabildiği, hem görüp hem 

işitirlerse anımsama düzeylerinin %50’nin üzerinde olduğudur (Alpan 2008: 74-102). 

Hastaların bilgilendirilmesinde yazılı bilgi sağlamanın önemli bir eğitim yöntemi olduğu 

belirtilmekte ve bu amaçla kullanılan eğitim materyallerinin hastalar tarafından anlaşılabilir olması 

için hastaların okuryazarlık seviyelerinin dikkate alınması gerekliliği vurgulanmaktadır. Yazılı 

materyallerin kullanımı kaçınılmazdır. Bunun için materyal hazırlarken bilginin okunabilirliğinin ve 

genel tasarım özellikleri yönünden uygunluğunun önemli olduğu belirtilmektedir. Yazılı 

materyallerin etkili olabilmesi için, içeriğin basit ve anlaşılır sunulması, yazılı materyal formatı 

kişinin ihtiyacı olan bilgiyi öğrenmesine izin verecek şekilde anlaşılır ve etkili olması 

önerilmektedir. Yazılı eğitim materyallerinde sembollerin, komik şekillerin, fotoğrafların, 

grafiklerin kalemle yapılmış çizimler ve bilgisayar yapısı şekilleri kapsayan resimlerin anlamayı 

kolaylaştırmak için sıklıkla kullanılmasının uygun olacağı belirtilmektedir. Materyalde büyük yazı 

tipi kullanımının, baskı ve arka plan renkleri arasında tezatlık olmasının ve yeterli beyaz boşluk 

bırakılmasının yazılı materyallerin okunabilirliği yönünden dikkate alınması gereken özelliklerde 

olduğu vurgulanmaktadır. En önemlisi, karmaşık tıbbi veya teknik kelimelerin basit anlatımları ile 

değiştirilmesi önerilmektedir (Griffin ve diğerleri, 2003 :170). 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, İstanbul ilinde bulunan bir birinci basamak sağlık merkezine başvuran 

hastaların sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırma, İstanbul ilinde hizmet veren birinci basamak muayene merkezine başvuran 

hastalar üzerinde yapılmıştır. Sağlık merkezine kayıtlı tüm hastalara ulaşılamadığından 03 ve 20 

Mart 2013 tarihleri arasında Birinci Basamak Sağlık ve Muayene Merkezine başvuran hastalardan 

araştırmaya katılmak isteyen kişilere anket uygulanmak suretiyle araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Toplam 180 kişiye anket dağıtılmış, bazı hastalara anketi cevaplamasında yardımcı olunmuş, 170 

tanesi eksiksiz ve uygun bir biçimde doldurularak geri döndüğünden değerlendirme bu rakam 

üzerinden yapılmıştır. Anketlerin geri dönüş oranı %94 olarak gerçekleşmiştir. 

3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma verileri İstanbul ilinde bulunan Birinci Basamak Sağlık ve Muayene Merkezine 

başvuran hastalardan toplandığından bulgular sadece bu sağlık merkezine başvuran hastalarla 

sınırlıdır. 

3.4. Veri Toplama Aracı ve Uygulanması 

Araştırma verileri üç bölümden oluşan anket yöntemi ile toplanmıştır. Birinci bölüm 

hastaların demografik özellikleri ile ilgili bilgileri, ikinci bölüm hastaların sağlıkla ilgili bilgilere 

nereden ulaştıklarını, üçüncü bölüm ise hastanede verilen bilgileri anlama durumlarını ölçmeye 
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yönelik sorulardan oluşmaktadır. Uğurlu (2011) tarafından soru formunun geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılmış olup, hastaların sosyo-demografik özelliklerini, okuma yazma aktivitelerini, 

sağlık bilgisine nereden ulaştıklarını belirlemeye yönelik toplam 32 sorudan oluşmaktadır. 

İfadelerle ilgili cevap seçenekleri “Her zaman”(1) ve “Hiçbir zaman”(5) arasında değişmektedir. 

Cronbach alfa 0,808 olarak hesaplanmıştır. 

3.5. Verilerin Analizi 

Sağlık Okuryazarlığı anketinden elde edilen veriler hastalarla yüz yüze görüşme yapılarak 

toplanmış ve verilerin analizi f testi ile değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR 

Bu başlık altında araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının demografik ve tıbbi hata 

nedenlerine ilişkin görüşlerine yönelik elde edilen bulgulara yer verilecektir. 

4.1. Demografik Bulgular 

Tablo.1’de araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının demografik özellikleri olarak cinsiyet, 

yaş, eğitim durumu, medeni durum ve çalışma durumu gibi özelliklere değinilmiştir. 

Tablo 1’e göre, ankete cevap veren katılımcıların %56.5’i kadın olup, en çok katılım 

%32.9’u ile 21 ile 31 yaş grubu oluşturmaktadır.  Katılımcıların %1.2’si okur yazar olmamasına 

rağmen en çok katılım %26.5 ile eğitim düzeyi lise olan kişiler olmuştur. %53.5’inin çalışıyor 

durumda olduğu ve katılımcıların yarısından fazlasının evli olduğu belirlenmiştir. 

Tablo.1 Katılımcıların Kişisel Özellikleri 

 Değişkenler n % 

Cinsiyet   

Kadın 96 56.5 

Erkek 74 43.5 

Yaş Grupları 

21-31 Yaş 56 32.9 

32-42 Yaş 53 31.2 

43-53 Yaş 42 24.7 

54-70 Yaş 19 11.2 

Eğitim Durumu 

Okur-yazar değil 2 1.2 

İlköğretim 25 14.7 
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Ortaöğretim 40 23.5 

Lise 45 26.5 

Önlisans 11 6.5 

Lisans 36 21.2 

Lisansüstü 11 6.5 

Medeni Durum 

Evli 105 61.8 

Evli değil 65 38.2 

Çalışma Durumu 

Çalışıyor 91 53.5 

Çalışmıyor 29 17.1 

Emekli  16 9.4 

Ev hanımı 34 20.0 

4.2. Katılımcıların Sağlıkla İlgili Bilgilere Erişimine İlişkin Bulgular  

Araştırmada katılımcıların Sağlıkla İlgili Bilgilere Erişimine İlişkin Bulgular Tablo.2’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo.2 Katılımcıların sağlıkla ilgili (diyet, egzersiz, hastalıkların önlemesi ve bazı özel sağlık 

konuları gibi) bilgilere nasıl ve ne sıklıkta ulaştığı ile ilgili değerlendirmeleri 

 Ort. Ss. 

Gazete  2.7 1.0 

Magazin  1.9 0.9 

İnternet  3.1 1.4 

Radyo ve Televizyon  3.4 1.0 

Kitaplar ve Broşürler  2.3 1.2 

Aile Üyeleri, Arkadaş çevresi vb.  3.5 0.8 

Doktor, Hemşire ve Diğer Sağlık Çalışanları  3.6 1.0 

Tablo 2’de Birinci Basamak Sağlık Merkezine başvuran araştırma kapsamındaki 170 kişinin 

araştırma anketine verdikleri yanıtların ortalamaları ve standart sapmaları bulunmaktadır. Tablo 

2’ye göre, araştırma kapsamındaki katılımcıların sağlıkla ilgili bilgilere ağırlıklı olarak  “Doktor, 

Hemşire ve Diğer Sağlık Çalışanları”ndan (3.6±1.0) ve “Aile Üyeleri, Arkadaş çevresi vb.” 

(3.5±0.8) olduğu görülmektedir. 
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Tablo.3 Katılımcıların sağlıkla ilgili (diyet, egzersiz, hastalıkların önlemesi ve bazı özel 

sağlık konuları gibi) bilgilere nasıl ve ne sıklıkta ulaştığı ile ilgili değerlendirmelerin eğitim 

düzeylerine göre karşılaştırılması 

 

Okur-yazar değil İlköğretim 
Orta 

Öğretim 
Lise Önlisans Lisans  

Lisansüst

ü 

F testi p 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. 
Ort

. 
Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. 

Gazete  1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 1.1 2.8 0.9 2.6 1.2 2.9 1.0 2.8 0.9 3.868 0.001 

Magazin  1.0 0.0 1.6 0.8 1.9 1.0 1.8 0.8 1.8 1.3 2.0 1.1 2.1 1.1 0.778 0.588 

İnternet  2.0 1.4 1.5 1.0 2.5 1.3 3.4 1.3 4.0 1.0 4.1 1.0 4.1 0.8 16.286 0.000 

Radyo ve Televizyon  2.5 2.1 3.6 0.9 3.7 1.1 3.3 0.8 3.8 0.9 3.2 1.1 3.1 0.8 1.625 0.143 

Kitaplar ve Broşürler  1.0 0.0 1.5 0.8 1.7 1.0 2.3 1.2 2.5 1.0 3.1 1.0 4.2 1.0 13.599 0.000 

Aile Üyeleri, Arkadaş 

çevresi vb.  
4.0 1.4 3.6 0.8 3.8 0.9 3.6 0.6 2.8 0.9 3.2 0.9 3.5 0.6 2.778 0.013 

Doktor, Hemşire ve 

Diğer Sağlık Çalışanları  
4.0 1.4 3.6 0.8 3.6 1.0 3.7 1.1 2.6 1.0 3.8 0.8 3.7 1.0 2.325 0.035 

 

Tablo 3’de Birinci Basamak Sağlık Merkezine başvuran araştırma kapsamındaki 

170 kişinin sağlıkla ilgili bilgilere nasıl ve ne sıklıkta ulaştığı ile ilgili değerlendirmelerin 

eğitim düzeylerine göre karşılaştırılması yapılmıştır. Tabloya göre, eğitim düzeyi 

lisansüstü olanlarda en yüksek katılım “Kitap ve Broşürler” (4.2±1.0) olmasına rağmen 

en düşük katılımın “ilköğretim” (1.5±0.8) eğitim düzeyinde olması ve istatistiksel olarak 

anlamlı (p=0.000) bir farkın olması dikkat çekicidir. Bununla birlikte “Gazete”, 

“İnternet”, “Kitaplar ve Broşürler”, “Aile üyeleri ve arkadaş çevresi vb.”, “Doktor, 

hemşire ve diğer sağlık çalışanları” ifadelerine katılımın eğitim durumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p<0.005) göstermesine rağmen, “Magazin” ve 

“Radyo ve Televizyon” ifadelerine katılımın istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. 
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Tablo.4 Katılımcıların sağlık okur-yazarlığının çalışma durumlarına göre karşılaştırılması 

 

Çalışan Çalışmayan Emekli 
Ev 

Hanımı 
F testi p 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. 

Hastaneye gelirken yalnız 

mı gelirsiniz? 
3.7 1.0 3.6 0.9 4.0 0.8 2.6 1.1 

11.71

8 
.000 

Doktorların söylediklerini 

anlayabiliyor musunuz? 
3.9 1.0 3.8 0.9 3.5 0.8 3.0 0.5 7.945 .000 

Doktorunuza durumunuzla 

ilgili olarak rahat soru 

sorabiliyor musunuz? 

4.0 0.9 4.3 0.8 3.7 1.0 2.9 1.2 
13.69

5 
.000 

Hemşirelerin 

söylediklerini 

anlayabiliyor musunuz? 

4.1 0.8 4.0 0.7 3.5 0.7 4.0 0.8 2.801 .042 

Hemşirenize durumunuzla 

ilgili olarak rahat soru 

sorabiliyor musunuz? 

3.9 0.8 3.7 0.9 3.6 1.2 3.5 1.0 1.663 .177 

Hastanelerdeki uyarı 

işaretlerini anlıyor 

musunuz? ( Örneğin: 

Radyasyon levhalarını )  

4.1 0.8 3.7 0.9 3.7 0.9 3.3 1.0 6.952 .000 

Hastanede gideceğiniz 

yerleri öğrenmek için 

başkalarından yardım 

istiyor musunuz? 

3.0 1.0 3.4 1.1 3.0 0.8 3.6 1.0 2.895 .037 

İstenen tetkiklerin neler 

olduğunu anlıyor 

musunuz? 

3.2 1.1 3.1 1.0 2.5 1.2 2.8 1.4 2.580 .055 

Hastaneden verilen form 

ve eğitim materyallerini 

okuyabiliyor musunuz? 

3.6 1.1 4.0 0.9 2.9 1.3 2.9 1.1 6.277 .000 

Hastaneden verilen form 

ve eğitim materyallerini 

anlayabiliyor musunuz? 

3.6 1.0 3.4 1.0 2.8 1.2 2.4 0.9 
11.86

2 
.000 

Hastaneden verilen 

materyalleri okumak için 

birilerinden yardım istiyor 

2.2 1.0 2.3 0.9 2.0 0.8 3.0 1.3 5.689 .001 
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musunuz? 

Verilen reçeteleri 

okuyabiliyor musunuz? 
2.5 1.0 2.5 1.1 2.0 1.3 1.5 0.6 7.644 .000 

İlaçlarınızı nasıl 

kullanacağınız konusunda 

doktorlar açıklama 

yapıyor mu? 

4.0 0.9 4.4 0.7 4.5 0.6 4.1 0.8 2.454 .065 

İlaçlarınızı nasıl 

kullanacağınız konusunda 

hemşireler açıklama 

yapıyor mu? 

3.7 1.1 3.6 1.1 3.6 0.9 3.8 0.9 0.287 .835 

İlaçlarınızı nasıl 

kullanacağınız konusunda 

eczacı açıklama yapıyor 

mu? 

4.4 0.6 4.7 0.4 4.8 0.4 4.5 0.6 2.616 .053 

Hastalığınız nedeniyle 

verilen ilaçları düzenli 

olarak kullanıyor 

musunuz? 

4.0 0.9 4.3 1.0 4.5 0.5 4.0 0.7 1.968 .121 

Kullanacağınız ilaçlar 

hakkında verilen bilgileri 

yeterli buluyor musunuz? 

3.6 1.0 3.5 0.6 3.8 0.7 3.2 1.0 1.641 .182 

İlaç kutusunda yer alan 

prospektüs (ilaç tanıtım) 

bilgilerini anlayabiliyor 

musunuz? 

3.1 1.2 3.4 0.9 1.8 0.7 1.5 0.7 
25.16

5 
.000 

Hastalığnızla ilgili olarak 

herhangi bir eğitim 

materyali (broşür, dergi 

vb.) veriliyor mu? 

2.0 0.9 2.1 1.0 2.3 0.8 1.9 0.9 0.645 .587 

Kendinizi sağlık 

konusunda yeterince 

bilgili ve donanımlı 

buluyor musunuz? 

3.1 0.8 3.2 0.8 2.3 1.0 2.1 0.6 
15.75

4 
.000 

Tablo 4’de katılımcıların sağlık okur-yazarlığının çalışma durumlarına göre karşılaştırması 

yapılmıştır. Tabloya göre, çalışanların en yüksek katılımının “Hemşirelerin söylediklerini 

anlayabiliyor musunuz?”  ve “Hastanelerdeki uyarı işaretlerini anlıyor musunuz? (Örn. Radyasyon 

Levhalarını)” (4.1±0.8) iken en düşük katılımının “ Hastaneden verilen materyalleri okumak için 

birilerinden yardım istiyor musunuz?” (2.2±1.0) olduğu tespit edilmiştir. Çalışmayanlar arasında ise 

en yüksek katılımın “Doktorunuza durumunuzla ilgili rahat soru sorabiliyor musunuz?” (4.3±0.8) 
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iken en düşük katılımın “Hastaneden verilen materyalleri okumak için birilerinden yardım istiyor 

musunuz?” (2.3±0.9) şeklinde olduğu görülmüştür. 

“Hastaneye gelirken yalnız mı gelirsiniz?”  (p=.000) ve “Doktorların söylediklerini 

anlayabiliyor musunuz?” (p=.000) ile birlikte 10 ifadenin istatistiksel olarak mesleklere göre 

anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

5. TARTIŞMA 

Hastaların yarıdan fazlasının (%64.1) genç erişkin yaş grubu olan 18-43 yaş grubunda 

olduğu, %35.9’unun ise yaşlı grupta yer aldığı saptanmıştır. Genç yetişkin ve orta yaş grubunun 

fazla olması genel okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı yönünden bu grup için olumlu bir sonuç 

olarak değerlendirilmektedir 

Bu çalışmada katılımcıların yarısından fazlasının (%56.7) kadın olduğu tespit edilmiştir. 

Uğurlu’nun (2011) yaptığı benzer bir çalışma da ise aynı şekilde, hastaların yarısından fazlasının 

(%67.6) kadın olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu sağlık kurumlarının kullanımına ilişkin yapılan pek 

çok çalışmada olduğu gibi kadınların sağlık kurumlarına başvurularının erkeklerden daha fazla 

olduğunu göstermektedir (Erdem ve Pirinçci, 2003 :39). Ayrıca bu durum kadınların sosyal 

etkileşimlerinin erkeklere oranla daha fazla olmasına bağlı olarak çalışmaya katılmada daha fazla 

gönüllülük göstermeleri ile de açıklanabilir. 

  Hastaların yalnız %1.2’sinin okuryazar olmadığı belirlenmiş olup, diğer hastaların yaklaşık 

yarısının lise, üniversite ve lisansüstü düzeyinde eğitime sahip oldukları saptanmıştır. Bu bulgu 

çalışma kapsamındaki hastaların genel okuryazarlık düzeyinin yüksek olması sonucunu 

doğurmuştur. Sağlık okuryazarlığının önemli bir bileşeni olan eğitim durumunun yüksek olması 

sağlık okuryazarlığına ilişkin bulgularda da olumlu yansımalara etki etmiştir. Uğurlu’nun (2011 :99) 

çalışmasında olduğu gibi yaptığımız çalışmada da hastaların küçük bir oranının (%1.2’sinin) 

okuryazar olmadığı belirlenmiş olup, diğer hastaların %60.7’sinin lise, üniversite ve yüksek lisans 

mezunu oldukları saptanmıştır. Düşük okuryazarlığının, birçok sağlık profesyoneli için hayal 

edilenden çok daha büyük bir sorun olduğu belirtilmektedir. ABD’de ulusal bir çalışmaya göre, 

toplumda bağımsız fonksiyonlar için gerekli temel okuma-yazma becerilerinin erişkinlerin %21-

23’ünde düşük olduğu belirtilmektedir. Çoğu kişinin randevu kâğıtlarını, ilaç etiketlerini, 

prospektüsleri ve termometreyi okuyamadığı vurgulanmaktadır (Grace ve Christensen, 1998 :7). 

Gazmararian ve diğerleri (1999) tarafından yapılan bir çalışma neticesine göre çalışma 

mekanı, ırk/dil, yaş, eğitim düzeyi, meslek ve bilinç zayıflığı, yetersiz ve düşük okur-yazarlıkla 

anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızda ise benzer nitelikte sağlık okuryazarlığının 

meslek durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Katılımcıların sağlıkla ilgili (diyet, egzersiz, hastalıkların önlemesi ve bazı özel sağlık 

konuları gibi) bilgilere erişim kaynağı olarak ikinci sırada aile üyeleri ve arkadaşlar belirtilmiş olup, 

bu kişi ve/veya kişilerin toplumumuzda sosyal ağın önemli bir parçası olarak görüldüğü ve genel 

olarak bilgi alışverişinde önemli bir kaynak olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Uğurlu’nun 

(2011) yaptığı çalışma neticesine paralel olarak bu çalışmada sağlıkla ilgili verilere birinci sırada 

aile üyeleri ve arkadaş çevresinden ulaşıldığı sonucuna varılmıştır. 

 Türkiye’de gazete okuma alışkanlığına bakıldığında; genel nüfusun dörtte birinin günlük 

gazete takip ettiği belirtilmektedir (Özbaş ve Özkan, 2010).  Bu oran Uğurlu (2011) tarafından 

yapılan bir çalışmanın bulgularındaki gazete okuma oranı ile kıyaslandığında, çalışma 

kapsamındaki hastaların gazete okuma oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise 

katılımcıların sağlıkla ilgili bilgilere nasıl ulaştığı ile ilgili değerlendirmelerin eğitim düzeylerine 
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göre karşılaştırılması sonucunda gazeteden faydalanma durumlarının kişilerin eğitim durumlarına 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Araştırmada elde edilen bulgulara göre, araştırmanın yapıldığı birinci basamak sağlık 

merkezindeki hastaların sağlıkla ilgili bilgilere en çok “Doktor, hemşire ve diğer sağlık 

personelinden”, ikinci sırada “Aile üyeleri ve arkadaş çevresi vb.” ve üçüncü olarak da “Radyo ve 

televizyondan” ulaştığı tespit edilmiştir. 

 Bununla beraber, katılımcıların sağlıkla ilgili verilere nasıl ulaştığı ile ilgili değerlendirmelerin 

eğitim düzeylerine göre karşılaştırılması sonucunda; Okur –yazar olmayanların sağlık verilerine 

“Doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları “ yada “Aile üyeleri, arkadaş çevresi vb.”den ulaşırken, 

önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının bu verilere internetten ulaştığı görülmüştür.  

 Sağlıkla ilgili verilere “Gazeteden” ulaşanların en çok “Ortaöğretim” ve “Lise” mezunlarından 

oluştuğu, diğer eğitim düzeylerinde ise düşük seviyede olduğu araştırmada önemli bir unsur olarak 

değerlendirilmiştir.    

 Çalışmayanların genellikle hastaneye yalnız geldikleri, doktoruna durumuyla ilgili rahatlıkla 

soru sorabildiği, hastaneden verilen formları sıklıkla okuyabildikleri ama bazen anlayabildikleri 

görülmüştür. 

 Ev hanımlarının, doktorlarının söylediklerini nadiren anladıkları, ancak hemşirelerin 

söylediklerini sıklıkla anladıkları, hastaneden verilen formları sıklıkla okuyup anlayabiliyorken, 

reçeteleri ve ilaç kutularında yer alan prospektüsleri okumakta ve anlamakta zorlandıkları sonucuna 

varılmıştır. 

 Emeklilerin hastaneye sıklıkla yalnız geldikleri, hastanede gidecekleri yerleri öğrenmek için 

başkalarından bazen yardım isterken, hastaneden verilen materyalleri okumak için nadiren yardım 

istedikleri, doktorların ve hemşirelerin söylediklerini aynı derecede anladıkları sonucuna varılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre yapılabilecek öneriler; 

 Hastaların sağlıkla ilgili verilere en çok doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarından ulaşması 

sebebiyle bu personele hastalara verilen bilgilerin daha anlaşılabilir ve sade olması gerektiği 

yönünde eğitimler verilmelidir. 

 En çok sağlıkla ilgili veriye ikinci sırada aile üyeleri ve arkadaş çevresinden ulaşılması 

sebebiyle hastalara her hastalığın seyrinin farklı olduğu, ilaçların her hastada farklı etkilere yol 

açabileceği yönünde bilgilendirmeler artırılarak sağlıkla ilgili verilerin profesyonel kişilerden 

alınması gerektiği belirtilmelidir. 

 Bütün eğitim seviyelerindeki hastaların sağlık verilerine ortak sıklıkta ulaştığı radyo ve 

televizyonlarda sağlıkla ilgili verilerin Sağlık Bakanlığından hazırlanan eğitim filmleri şeklinde 

verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
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     ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı sağlık kurumları yöneticilerinin hukuki sorumluluklarının yasal 

çerçevesi tanımlanacak olup, sağlık yöneticisinin sorumluluktan kurtulma adına adam çalıştıranın, 

çalışanın (hekim, hemşire vb.) seçerken işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde 

bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat edebilme durumları 

çeşitli yargı kurumlarının (Danıştay, Yargıtay, AYİM) kararları ışığında incelenecektir.  

Bu çalışmada, sağlık hizmetlerinin sunumunda idarenin kusursuz sorumluluğu nedeniyle 

yargıya yansımış ve yerel mahkemeler tarafından verilen kararlara/hükümlere itiraz sonucunda 

yüksek yargı organında oluşturulmuş görüşler ve içtihatlar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve 

Danıştay 10’uncu Dairesi’nce karara bağlanan dosyaların değerlendirilmesi yapılmış, konu 

hakkındaki mevcut yasal düzenlemelerden (kanun, yönetmelik, tüzük vb.) ve hukuki çalışmalardan 

yararlanılmıştır. 

 Yapılan çalışma neticesinde, idarenin hizmet kusurunun görünüm şekilleri “hizmetin hiç 

işlememesi”, “hizmetin kötü işlemesi”, “hizmetin geç işlemesi” başlıkları halinde toplanmıştır. 

Hukuki sorumluluğun sadece sağlık çalışanlarının eylemlerinden kaynaklanmayıp, idareyede 

atfedilebilecek kusurların mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İdareci, Sorumluluk, Sağlık Çalışanı, Dava 

 

ABSTRACT 

 

In this study, it will be discussed legal framework of management liability in health care. 

And also be examined that health care management’s responsibility when monitoring and selecting 

a employee who must abide by the instructions in the light of the decisions of the various judicial 

institutions.  

 In this paper, Some certain cases related to health care management’s faultless legal liability 

will be examined. And, the result of cases which given by the Supreme Court and the Supreme 
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Administrative Court as a the highest judicial institute in Turkey, will be evaluated through current 

legislations.  

 It was concluded the administration's fault types are “the lack of health service”, “poor health 

service” and “late health services”. The health service faults are concerning not only health 

professionals but also health care administrative. 

Key Words: Administrator, liability, health care employee, case 

 

1. Giriş 

Sağlık hizmetleri, devlet tarafından tek elden planlanıp yürütülen kamu hizmetlerinden bir 

tanesidir. Kamu hizmeti ise Anayasa Mahkemesi’nin 9.12.2004 tarihli E. 1994/43, K. 1994/42-2 

sayılı bir kararında şu şekilde tanımlanmıştır: “Kamu hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri 

tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, 

kamu yararı ya da çıkarını saglamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli 

etkinliklerdir”.  

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56.maddesine göre, sağlık hizmetlerinin yerine 

getirilmesi kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları 

denetleyerek yerine getirir diyerek devlete bir görev yüklemiştir. Bu nedenle, devlet, sağlık işlerinde 

kuruluş ve işleyiş ile aktif yer almaktadır (Bayındır, 2007 :552).  

Ancak sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasında bir takım güçlükler ortaya 

çıkmaktadır. Zira kimi hastalıkların veya cerrahi müdahalelerin acil bir şekilde, kiminin ise belirli 

bir zaman aralığında yerine getirilmesi gerekebilecektir. Bu müdahaleler sırasında bir takım hatalar 

sonucu, hastalar açısından çeşitli mağduriyetler doğabilmektedir. Bu hatalar veya bozukluklar kimi 

zaman sağlık kamu hizmetinin bizatihi kendisinden, kimi zaman ise doğrudan doğruya sağlık kamu 

hizmetini yerine getiren kamu görevlisinin ihmali veya kastı neticesinde ortaya çıkabilmektedir 

(Ersöz, 2011 :927). Dolayısıyla sağlık kuruluşlarında bir ya da birkaç kamu personeli tarafından 

işlenen zararlarda sorumluluk idare hukuku çerçevesinde ele alınacaktır (Armağan, 1997 :17).  

İdarenin sorumluluğu Türkiye’de gerek öğretide ve gerekse yargı içtihatlarında hizmet 

kusuru kavramı ile açıklanmaktadır (Günday, 1999 :244). Hizmet kusuru, kısaca kamu hizmetinin 

iyi kurulmamasından, idarenin kuruluşunun ve örgütünün çalışmalarının iyi ve doğru 

düzenlenememesinden, hizmetin düzgün olarak teşkilatlanamamasından, personelin 

denetlenmemesinden doğan ya da hizmetin iyi ve gereği gibi yürütülmemesinden dolayı hizmetin 

eksik, yanlış ve kötü verilmesi olarak tanımlanabilir (Akyılmaz ve diğerleri, 2011 :149). Bir başka 

tanımda ise hizmet kusuru, belli bir ya da birkaç kamu personelinin tutum ve davranışına mal 

edilemeyen, onlara yönlendirilemeyen, tamamen idare hukuku esaslarına göre bazı özelikler arz 

eden objektif kusur tipidir (Armağan, 1997 :17). 

İdare sağlık hizmetini, kamu hastanelerinde çalışan hekimler ve diğer sağlık meslek 

mensupları aracılığı ile yerine getirmektedir. Sağlık hizmetinin sunumu ve bu sunum sırasında 

meydana gelen kusurlar özel hukuktan ceza hukukuna kadar birçok hukuk disiplinini ilgilendiren 

geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak bu çalışma da idarenin sağlık hizmetini yerine getirirken sahip 

olduğu sorumluluk anlayışı açısından değerlendirilmesi ele alınacaktır.  
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2. Sağlık Hizmeti ve Hizmet Kusuru 

İdare hukukunda kural olarak idare aleyhine açılan bir tam yargı davası sonucu idareyi 

sorumlu tutabilmek için bir hizmet kusurunun varlığı gereklidir. Hizmet kusuru yoksa idare de kural 

olarak sorumlu değildir. Kamu hastanelerinde gerçekleştirilen tıbbi müdahaleler sonucunda ortaya 

çıkan zararlarda hizmetin işleyişindeki, teşkilatındaki sakatlık, yetersizlik hizmet kusurunu 

doğurduğundan idare doğrudan sorumlu tutulacaktır (Karaege, 2001 :110).  

Hizmet kusurunu oluşturan hallerin tamamında genel anlamda sorumluluk için gereken 

şartların bulunması halinde idarenin hukuki sorumluluğundan bahsedilir. 

Sağlık hizmetlerinden dolayı idarenin sorumluluğuna hükmedilebilmesi için bulunması 

gereken şartlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Bayındır, 2007 :562).  

2.1. Hukuka Aykırılık 

İdarenin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden doğan bir sorumluluğunun söz konusu 

olabilmesi için, sağlık personelince yerine getirilen tıbbi müdahalenin hukuka aykırı olması şarttır. 

Eğer tasarruf, özel hukuka ilişkin ise idarenin sorumluluğu özel hukuk kurallarına göre olacaktır, 

ancak tasarruf idare hukuku kurallarına göre yapılmış ise çözüm kamu hukuku kurallarına göre 

olacaktır (Ersöz, 2010 :41).  

2.2. Kusur 

Sağlık hizmetinin yürütülmesinde idareye ve kamu görevlisine atfedilebilir bir kusurun 

olması gerekir. Kusur şartı sadece kusur sorumluluğunda gereklidir, kusursuz sorumluluk hallerinde 

kusur bulunmasa da idarenin sorumluluğu bulunmaktadır. Nitekim konuyla ilgili AYİM (Askeri 

Yüksek İdari Mahkemesi) tıbbi tedavide hata nedeniyle bakmış olduğu bir dava (AYİM. 2. D., 

29.9.2004, E. 2002/712, K.2004/626) sonucunun gerekçesinde “İdare Hukuku ilkelerine ve 

T.C.Anayasasının 125’inci maddesine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları 

ödemekle yükümlüdür. Bu suretle idarenin sorumluluğu Anayasa prensibi olarak kabul edilmiştir. 

İdarenin sorumluluğunun hangi esaslara göre belirleneceği Anayasada belirtilmemiş olup bu 

meselenin halli doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Bugün idarenin sorumluluğu hizmet 

kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkelerine dayandırılmaktadır. İster hizmet kusuru ister kusursuz 

sorumluluk ilkelerine dayandırılsın idarenin tazminle sorumlu tutulabilmesi için bir zararın varlığı, 

zararı doğuran eylemin idareye yüklenebilir nitelikte olması, zararlı sonuçla eylem arasında 

doğrudan bir illiyet bağının bulunması, zarara yol açan eylemin bir hizmet kuram ve ilkelerinin 

uygulanmasına elverir nitelikte olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi zorunludur.” diyerek 

idarenin sorumluluk anlayışını belirtmiştir. 

 

2.3. Zarar 

İdarenin sorumluluğunun bir şartı da zararın varlığıdır. Zarar, bir kimsenin mal varlığında 

ve şahıs varlığında rızası dışında meydana gelen eksilmedir. Zarar maddi olabileceği gibi manevi de 

olabilir. Maddi zararlar para ile ölçülebilen zararlardır. Tıbbi faaliyetler neticesinde sorumluluğun 

söz konusu olabilmesi için maddi veya manevi bir zararın doğmuş olması şarttır (Karaege, 2001 ve 

Ersöz, 2010). Nitekim, konuyla ilgili AYİM sağlığın korunması nedeniyle uğranılan zarar nedeniyle 

bakmış olduğu bir dava (AYİM. 2. D., 16.01.1994, E. 1993/118, K.1994/1788) sonucunun 

gerekçesinde “Rahatsızlığı sebebiyle askeri hastaneye giden ve göz doktorunun gerekli görmesi 
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nedeniyle verilen gözlük reçetesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek üzere hastanenin karşısında 

bulunan eczaneye gitmek için yoldan geçen ere sivil bir aracın çarpması sonucu meydana gelen 

zararın, olayın bir kamu hizmetinin ifası sırasında meydana geldiği göz önüne alındığında idarece 

kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince karşılanması gereklidir.” diyerek idarenin zarar konusundaki 

sorumluluk anlayışını belirtmiştir.  

 Buna rağmen, Danıştay’ın 19.10.1999 tarihinde vermiş olduğu bir kararında, yapılan bir 

ameliyat neticesinde hastanın vücudunda gazlı bez unutulmuş, bilirkişi raporunda gazlı bez 

unutulması zarara sebebiyet verecek bir davranış değildir şeklinde görüş bildirmiş, bu nedenle 

somut bir zarar olmadığı için hastanın tazminat talebi reddedilmiştir (Danıştay 10.Dairesi, E. 

1997/3565, K. 1999/5224). 

 

2.4. İlliyet Bağı 

Genel olarak idarenin meydana gelmiş olan bir zarardan dolayı sorumlu tutulabilmesi için 

idari davranış ile zarar arasında bir nedensellik bağının bulunması şart koşulmuştur (Ersöz, 2010 

:45). İdarenin sorumluluğuna hükmedilebilmesi için fiil ile zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır. 

Yani zarar, idarenin fiili sonucu ortaya çıkmış olmalıdır. 

 Danıştay’ın 13.11.1996 tarihinde vermiş olduğu bir kararında Iğdır ili Alıkamerli Sağlık 

Ocağı’nda hizmetli olarak çalışan bir hizmetli, 1.12.1993 tarihinde halkı aşıya çağırmak için 

görevlendirilmiş, bu amaçla gittiği mezrada köpeklerin saldırması sonucunda sol elinin üç 

parmağını kaybetmiştir. Bu dava neticesinde bölge idare mahkemesi, köpeklerin saldırması 

eyleminin bir idari eylem olmadığı gibi, görevlendirme ile zarar arasında illiyet bağı olmadığı 

gerekçesi ile idarenin tazmin sorumluluğunun olmadığı yönünde karar vermiş, Danıştay ise, 

“idarenin hukuk düzeninde değişiklik doğuran iradesinin açıklanması dışında bir hareketi, tutumu, 

olayı ifade eden idari eylem, yalnızca idarenin isteyerek yaptığı fiilleri değil, idarenin hareketsiz 

kalması sonucu oluşan maddi olayları ve hatta idari faaliyetin yürütümü sırasında, idarenin iradesi 

dışında gerçekleşen olay nedeniyle zarara uğramıştır. Bu haliyle zarar ile idari hizmetin yürütülmesi 

arasında neden sonuç ilişkisinin bulunduğu açıktır. Bu nedenle söz konusu zararın tazmini 

gerekmektedir” şeklinde karar vermiştir (Danıştay 10.Dairesi, 13.11.1996, 6451/7499). 

3. Sağlık Hizmetlerinden Doğan Sorumluluğun Görünüş Biçimleri 

Sağlığın bir hak ve kamu hizmeti olarak mevcudiyeti, idarenin sağlık hizmetleri dolayısıyla 

bireye karşı sorumluluğunu doğurmaktadır (Bayındır, 2007 :557). Sorumluluk, kısaca kişinin bir 

işleminin, bir davranışının veya bir olayın sonuçlarına katlanması yükümlülüğüdür, bir başka ifade 

ile çeşidi ne olursa olsun normlara uyulmasını amaçlayan yaptırım güçleridir (İnan, 1982 :4).  

Sorumluluk kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki esasa 

dayanmaktadır. 

3.1. İdarenin Kusur Sorumluluğu 

Sağlık hizmetlerinde kusur, hizmetin kuruluşunda, düzenlenmesindeki, teşkilatlanmasında, 

bünyesindeki personelinde yahut isleyişinde aksaklık, aykırılık, bozukluk, eksiklik veya sakatlık 

taşıması olarak tanımlanabilir. Buna göre, sağlık hizmetinde kusur, sağlık personelinin tutum ve 

davranışlarına mal edilemeyen, onlara yönlendirilemeyen ve tamamen idare hukuku esaslarına göre 

bazı özellikler taşıyan objektif bir kusur halidir (Kızılyel, 2007 :206 ve Ersöz, 2010 :50).  
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Kamu hastanelerinde gerçekleştirilen tıbbi müdahaleler ve diğer sağlık hizmetleri 

bakımından idareye atfedilebilecek bir kusurun bulunması zorunludur (Ayan, 1991 :174; Düren, 

1979 :330). Hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi ve hiç işlememesi hallerinde ortaya çıkan ve 

idarenin doğrudan sorumlu olmasına yol açan hizmet kusurunun söz konusu olduğu durumlarda 

“kusur” şartı gerçekleşmiş olacaktır (Karaege, 2001 :119).  

3.1.1. Sağlık Hizmetlerinin Geç İşlemesi 

İdarenin yürüttüğü kamu hizmetlerini tam olarak ve hukuka uygun olarak yürütmesi yeterli 

olmayıp; idarenin aynı zamanda yürüttüğü hizmetleri, zamanında ve gerekli hızda yapması 

zorunludur (Atay, 2006:582; Bozdağ, 2010 :43). Nitekim Danıştay’ın vermiş olduğu bir karar 

gerekçesinde hizmetin geç işlemesi şu şekilde ele alınmıştır: “Kamu idarelerinin, görmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerini, yasalara, hukuka uygun hareket ederek ve yürütülen hizmetin 

özelliğine göre, makul sayılabilecek süre içinde yapmaları gerekir. Yürütmekle görevli olduğu 

hizmeti makul sayılabilecek süre içinde yapmayarak geciktiren idarenin hizmeti kusurlu işlediğinin 

kabulü zorunlu olup; hizmetin geç yürütülmesi sonucu kişilerin uğradığı zararın, hizmet kusuru olan 

idarece tazmini gerektiği açık bulunmaktadır” (Danıştay Dergisi, 2008 :322).  

 Sağlık hizmetlerinin geç sunumundan söz edebilmek için, olayın oluş biçimi, ilgili sağlık 

kurulusunun araç-gereç ve personel durumu, somut olayla ilgili olarak tıp biliminin verileri dikkate 

alındığında, hizmetin sunumunda normal olmayan ve olaya göre makul sayılamayan bir sürenin 

sonunda müdahale yapılmış ise hizmetin geç işlemiş olduğundan bahsedilecektir (Birtek, 2007 :6) 

 Davacının Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrasında bacağının şişmesi ve morarması 

üzerine hemşire tarafından nöbetçi doktora haber verilmiş; fakat nöbetçi doktorun durumu ameliyat 

yapan doktora bildirilmesini söylemesi üzerine hafta sonu boyunca hastaya hemşire tarafından 

normal tedavi uygulanmıştır. İki gün sonra ameliyat yapan doktor tarafından durum fark edilince 

derhal müdahale edilmiştir; ancak başarı elde edilememiştir. Hasta sevk edildiği Hacettepe 

Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonucu bacağını kaybetmiştir. Bu durumda ortaya çıkan 

komplikasyona zamanında müdahale edilmemesi, ameliyat sonrası bakımın aksaması, gerekli 

tedavinin yapılmaması gibi sebeplerle Danıştay tarafından idarenin hizmet kusuru olduğu sonucuna 

varılmıştır (Danıştay Dergisi, 1993 :544 ve Karaege, 2001 :113).  

 

 

3.1.2. Sağlık Hizmetlerinin Kötü İşlemesi 

Hizmet kusurunun en yaygın ve en eski görünüm biçimidir (Yenice ve Yüksel, 1983 :88).  

Hizmetin kötü işlemesi, hizmetin beklenen özen, dikkat ve kalitede yapılmamasıdır, yani hizmetin 

gereği gibi yürütülmemesidir (Odyakmaz, 2009 :199). Dolayısıyla, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 

sırasında kişiler bir zarara uğramışlarsa ve sağlık ihtiyaçları olması gerektiği gibi karşılanamıyorsa, 

bu hizmetlerin kötü işlediğinden söz edilir. 

Ayağının kırılması üzerine Devlet hastanesine kaldırılan davacının kolu, hemşire tarafından 

yapılan hatalı iğne sonucu kangren olmuş ve kesilmiştir. Bu durumda halkın sağlık hizmetlerini 

yürüten idare, hizmetin gerektirdiği yeterliğe sahip personelle görevini yerine getirmeliydi. Fakat bu 

görevini yerine getirmediği için hizmetin işleyişindeki yetersizlikten ötürü Danıştay tarafından 
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idarenin hizmet kusurunun olduğu kabul edilerek tazminata mahkum edilmiştir (Danıştay Dergisi, 

1986 :460; ve Karaege, 2001 :112).  

3.1.3. Sağlık Hizmetlerinin Hiç İşlememesi 

İdarenin yerine getirmek zorunda olduğu kamu hizmetlerini hiçbir şekilde yerine 

getirmemesi, hareketsiz kalması durumudur. Hizmetin hiç işlemediğinden söz edilebilmesi için, 

öncelikle idarenin, bu hizmetin yürütülmesiyle yükümlü kılınmış olması gerekmektedir. İdareye, 

hukuk kuralları ile birtakım hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda bir zorunluluk getirilmişse, bu 

durumda idarenin o hizmeti yerine getirmeme serbestisi yoktur (Odyakmaz, 2009 :219). Örneğin, 

kalp rahatsızlığı geçiren hastanın içeri dahi alınmaksızın kapıdan geri çevrilmesi, hastanın bir başka 

devlet hastanesine müracaat etmesi ancak buradan da reddedilmesi, hastanın daha sonra bir özel 

hastaneye müracaat etmesi ve özel hastanede muayenesinin yapılıp, yoğun bakıma alındıktan kısa 

bir süre sonra ölmesi sonucunda ilgili devlet hastaneleri, ağır hizmet kusurundan ve hizmetin hiç 

işlememesinden dolayı sorumludurlar (Çolak, 2003 :48 ve Ersöz, 2010 :57).  

Bir başka örnek ise aydınlatılmış onam olmaksızın hastaya müdahale edilmesi sağlık 

hizmetlerinin hiç işlememesi olarak değerlendirilebilinir (Ersöz, 2010:58). Burada aydınlatılmış 

onam veya bilgilendirilmiş rızayı tanımlamamız gerekirse, riskleri, faydaları ile alternatifleri ve 

onların da risk ve yararlarını kapsayan tedavi uygulamasının, hekim tarafından yeterli düzeyde ve 

uygun şekilde, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklanmasından sonra, tıbbi tedavinin, 

uygulamanın hasta tarafından gönüllülükle kabulü olarak tanımlanabilir (Hakeri, 2008 :165). 

3.2. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu 

Kusursuz Sorumluluk kısaca sorumluluğun doğması için kusurun gerekli olmadığı, 

sorumluluk için kanunun aradığı belirli objektif hukuki olayın gerçekleşmesiyle sorumluluğun 

doğduğu halleri ifade eder (Antalya, 2012 :535). Yani, idarenin hukuka uygun eylem ve 

işlemlerinden doğan zararları bazı durumlarda kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın idarece 

tazmin edilmesi yükümlülüğüdür diyebiliriz. Bu durum hukuki bir olayda idari kusur olmasa da 

bazı kayıt ve şartlar altında idarenin oluşan zararı ödemesini sağlayan idarenin kusursuz 

sorumluluğunun doğuşuna yol açmıştır (Atay ve diğerleri, 2003 :99).  

Kusursuz sorumluluk, kusur sorumluluğuna oranla ancak ikincil derecedeki bir sorumluluk 

türüdür. Demek ki sorumluluğa kusurlu bir davranış sebebiyet vermişse kusur ilkesine başvurulacak 

ancak bu mümkün olmazsa ve ortaya çıkan zarara mağdurun katlanması hakkaniyet ve adalet 

duygusunu rencide ediyorsa kusursuz sorumluluğa başvurulacaktır (Atay ve diğerleri, 2003 :108). 

Dolayısıyla tıbbi hatalardan dolayı idarenin sorumluluğunun esasen kusur sorumluluğu olduğu 

kabul edilmekle beraber doktrinde, sağlık hizmetlerinde kusursuz sorumluluk ilkelerinin 

uygulanabileceği de belirtilmiştir (Yasin, 2006 :249).  

 AYİM tarafından idare hukuku kapsamında verilen kararlarda genellikle idarenin kusursuz 

sorumluluğu ilkesi benimsendiği görülmektedir. Nitekim, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi (AYİM) 

tarafından bu konuda verilen bir kararda ise; Askerliğini yapmakta iken eli bir kedi tarafından 

tırmalanan askerin “polinöropati” teşhisiyle “askerliğe elverişli değildir” raporu aldığı, oysa ki söz 

konusu durumda, idari davranış, zarar ve illiyet bağı bulunduğundan dolayı, idarenin söz konusu 

olayda her ne kadar kusuru olmasa da zararı tazmine mecbur olduğu ifade edilmiştir (Ersöz, 2010 

:60). Buna rağmen, Danıştay, sağlık hizmetlerinde kusursuz sorumluluk ilkesinin uygulanmaması 

yönünde görüş beyan etmektedir. Örneğin Danıştay, vermiş olduğu bir kararında: “Davalı idarenin 
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kusurlu olup olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edilmeksizin salt kusursuz sorumluluk ilkesine 

göre karar vermesini hukuka aykırı bulmuştur.” (Danıştay 10’uncu Dairesinin E. 1999/3878, K. 

2000/5131 sayılı kararı). 

4. Sorumluluğun Özel Sağlık Kuruluşları Açısından Değerlendirilmesi 

Kamu hastanesinde çalışan hekim, kamu personeli statüsündedir. Hasta ile hukuki ilişki 

kuran hekim değil, hastane yönetiminin bağlı bulunduğu idaredir. Dolayısıyla hasta ile idare ilişkisi 

bir kamu hukuku ilişkisidir. Bu ilişkiden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenecektir. Buna 

karşın, özel sağlık kuruluşları ile hasta arasında bir özel hukuk ilişkisi bulunmaktadır. Bundan 

dolayı özel hastanenin sorumluluğu, tazminat sorumluluğudur. Bu ilişkiden doğan uyuşmazlıklar da 

adli yargıda çözümlenecektir (Ersöz, 2010 :30).  

Hastane işletmecisinin sözleşmeden kaynaklanan bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. 

İlk yükümlülüğü, başka ifade ile asıl borcu, hastanın tedavisidir. Bunun dışında, hastanenin 

bakımını sağlama, hastayı aydınlatma, sadakat ve özen gösterme, kayda geçirme, sır saklama gibi 

yan yükümlülükleri de bulunmaktadır (Hakeri, 2007 :165). Ancak özel hastanelerin bazı işlemleri 

idari işlem etkisine ve gücüne sahip kılınmıştır. Örneğin, hastalık raporları, adli vakalara ilişkin 

raporlar, “sürekli ilaç kullanımına ilişkin raporlar” özel hastaneler tarafından da 

düzenlenebilmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararına göre Türkiye’de özellikle son yıllarda 

sosyal güvenceye sahip olan hastaların tedavilerinin de buralarda yapılmaya başlanmasıyla özel 

hastaneler, kamu hizmetine doğrudan katılmaktadırlar. Nitekim Yargıtay’a göre: “Özel hastane 

işleteni, öncelikle tacir sıfatıyla basiretli bir tacir gibi davranması gereği yanında, yaptığı hizmetin 

yaşama hakkını yakından ilgilendiren kamusal nitelik taşıyan sağlık hizmeti olması nedeniyle de 

hastanın ve özel durumlarda yakınlarının zarar görmemesi için gerekli olan sadakat ve özeni 

göstermek durumundadır. Bu özen, basta doktor ve diger yardımcı personeli seçme ve denetleme 

açısından yüksek oranda gösterilmeli, diğer şartların hazırlanmasında da aynı ilke unutulmamalıdır” 

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23.06.2004 tarihli ve E. 2004/13-291 sayılı kararı).  

5. Kamu Hastaneleri ve Özel Hastanelerin İdari Sorumluluk Anlayışları 

Özel hukukta sorumlu tutulan kişiler tehlike ilkesine dayanan kusursuz sorumluluk dışında 

kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulabilecekken idarenin kusursuz sorumluluğunda idare 

kusursuz olduğunu ispatlasa bile bu sorumluluktan özel hukuktaki gibi kurtuluş kanıtı getirerek 

kurtulamaz, başka bir anlatımla idarenin olayda kusurunun olmayışı onu sorumluluktan 

kurtaramayacaktır (Gözler, 2002 :280). Bu tanımda geçen kurtuluş kanıtı ifadesi, şartların 

gerektirdiği bütün dikkat ve özen gösterilmiş ya da gösterilmiş olsaydı dahi zararın meydana 

gelmesini önlenemeyeceğinin sorumlu tutulan kişi ya da kişilerce kanıtlanması (Reisoğlu, 2000 

:151) anlamını taşımaktadır. 

 Özel hastanelerin faaliyet göstermesi idareden alınan ruhsat usulü çerçevesinde olmaktadır 

(Ersöz, 2010:40). Ruhsat usulü genellikle “virtüel kamu hizmeti (fonksiyonel hizmeti)” olarak 

adlandırılan hizmetler için kullanılmaktadır. Virtüel kamu hizmeti, kamuya yararlı hizmetten farklı 

olarak idarenin sadece kolluk denetiminden daha öte bir şekilde hizmetin muhtevasını 

düzenleyebildiği ve denetleyebildiği hizmet olarak ifade edilmektedir. Burada idare, özel sektör 

faaliyetlerinin her noktasını ve anını etkileyebilen “içten” bir denetim yapabilmektedir (Akyılmaz, 

2004 :331 ve Özay, 1996 :258).  
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Dolayısıyla, kamu hizmetlerinin asli sahibi idare olduğundan, idarenin, hizmeti ruhsat usulü 

ile yürüten özel kişi üzerinde geniş bir denetim yetkisi bulunmaktadır. Bu anlamda özellikle özel 

hastaneler üzerinde geniş bir denetim yetkisi bulunmaktadır (Kalabalık, 2004 :265 ve Ersöz, 2010 

:27).  

Her ne kadar sağlık hizmetini özel kişiler de sunuyor olsa da hizmetin asıl sahibi idaredir. 

Nitekim esas görev, sağlık hizmeti konusunda idareye aittir. Ayrıca burada sağlık hizmeti yapan 

doktor, hemşire gibi kişiler kamu görevlisi olmamasına rağmen, idare adına faaliyette 

bulunmaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı söz konusu faaliyetlerden dolayı idarenin sorumluluğu 

bulunmaktadır (Yasin, 2006 :254).  

Özel sağlık hizmeti, özel hukuk sözleşmeleri çerçevesinde olmaktadır. Bu nedenle, sağlık 

hizmeti alan hasta ile aralarında sözleşme ilişkisi kurulmaktadır. Dolayısıyla hastanın kusurlu 

hizmet sunulması nedeniyle meydana gelen zararı Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 

çerçevesinde tazmin edilecektir. Bu bakımdan, maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren hasta 

ya da yakınları tazminat istemiyle adli yargı yerlerinde dava açılabilecektir. Dolayısıyla, Anayasa 

Mahkemesi’nin de belirttiği gibi “Anayasada idari ve adli yargının ayrılığı kabul edilmiştir. Bu 

ayrım uyarınca idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku alanına giren işlem ve eylemleri 

idari yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri de adli yargı denetimine tabi olacaktır” (Durmuş, 

2012 :209; ayrıca bknz. Anayasa Mahkemesi Kararı, 1.3.2006 tarihli ve E.2005/108, K.2005/35 

sayılı). 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), 2001 yılında vermiş olduğu bir kararında, kamu 

hastanesinde yapılan tıbbi müdahalelerde; bilgi, beceri veya dikkat eksikliğinden doğan zararlarda 

kişisel kusur ve görev kusuru ayırımı yapmak suretiyle tıbbi müdahalede bulunan hekimler aleyhine 

doğrudan dava açılabileceği sonucuna varmıştır. Söz konusu kararda YHGK, kamu hastanesinde 

çalışan doktor ile hasta arasında iki çeşit ilişki bulunduğunu, birinci ilişkinin kamusal ilişkisi 

olduğunu, ikinci ilişkinin ise özel hukuk ilişkisi olduğunu belirtmiştir (Canbolat, 2009 :163; ayrıca 

bknz.YHGK. 26.09.2001 gün ve E. 2001/4-595, K. 2001/643 sayılı kararı). Dolayısıyla bu demektir 

ki yapılan bir hatalı tıbbi müdahalede hekimin hem idare hukuku bakımından sorumluluğuna hemde 

özel hukuk kapsamında ceza ve tazminat sorumluluğuna gidilebilecektir. Buna göre, hekim ile hasta 

arasında kamusal ilişkinin yanı sıra yapılan müdahalelerden dolayı sözleşme ilişkisinin de 

kurulduğu kararı isabetli bir karar olarak görülmemesine (Ersöz, 2010 :29) rağmen, Yargıtayın 

kararını yerinde bulmak gerekir. Çünkü bir hastaya tedavi amacıyla yapılan el atma ve yardım bir 

özel hukuk ilişkisi olan vekalet sözleşmesinin varlığını gerektirir. Tedavi sırasında uygulanan kural 

ve yöntemleri idare hukuku değil tıp bilimi belirlemiştir ve tüm doktorlar bu tıp bilimi kurallarına 

bağlıdırlar. Ayrıca, hastanın doktorunu seçme hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla memur ya da kamu 

görevlisi olan doktor gerekli tıbbi tedavisini idarenin kurallarına göre değil tıp ilminin kurallarına 

göre özgün bir şekilde uygulamakta ve tıp sanatını en iyi şekilde icra etmeye çalışmaktadır. Tıp 

ilminin kabul gördüğü çerçevede her doktor gerektiğinde hastalarına yönelik birbirinden farklı 

teknik ve yöntem ile tedavi uygulayabilmektedir. Tüm bu sebepler hasta ile hekimi arasında 

sözleşme ilişkisi kurulduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.  

Özel hukuk kapsamında bir hastane işleticisi, hastanesinde istihdam edeceği tıbbi ve tıbbi 

olmayan personeli seçerken özenli hareket etmek zorunda olduğu gibi bunları yeni gelişmelere 

uygun hale getirmekle de yükümlüdür. Bu amaçla mesleki yayınları getirtmeli, hizmet içi kurslar 

tertiplemeli veya personelinin, bu nevi bilimsel konferanslara katılmasını sağlamalıdır. Hastane 
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işleticisi, tıbbi tedavi, aletlerinde ortaya çıkan gelişmeleri takip etmeli, artık eskimiş (demode 

olmuş) makineleri yenisiyle değiştirmelidir. Bütün bunlar, hastane işleticisinin özen borcu 

çerçevesinde kendini, geliştirme yükümlülüğünün bir sonucudur. Ameliyat odasının temizliğinden, 

ameliyatta kullanılan aletlerin steril olup olmamasından, amaca uygun şekilde çalışıp 

çalışmamalarından sorumludur. Bütün bu hallerde gerekli özenin gösterilmemesi yüzünden zarara 

maruz kalan hasta, hastane işleticisini Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre sorumlu tutabilir 

(Ayan, 1991 :160; Savaş, 2007 :1020).  

Özel hastanelerde ve özel muayenehanelerde hekim doğrudan bireye karşı sorumludur. 

Kamu hastanelerinde ise hastaya karşı hekimin doğrudan bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Hastaya karşı mali sorumluluğu göğüsleyen idaredir, hekimin sorumluluğu ise idareye karşıdır ve 

rücu kapsamında düzenlenmektedir (Bayındır, 2007 :566).  

Hekimlerin yükümlülükleri ve sorumlulukları özel hukukta kapsamlı olarak ele 

alınmaktadır. Kişisel edim, öykü alma, muayene, teşhis, tedavi, reçete yazma, tıbbi teknik kullanma, 

tedaviyi kesme, kayıt tutma, sır saklama hekimlerin başlıca yükümlülükleridir (Hakeri, 2007b :196). 

Bu yükümlülükler aynı şekilde kamu hastanelerinde görev yapan hekimler için de geçerlidir 

(Hakeri, 2007a :163; Bayındır, 2007 :567). Ayrıca, kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin kamu 

görevlisi olmaları nedeniyle ayrıca yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bununla birlikte bazen 

yükümlülüklerin yarışması ortaya çıkabilir. Memuriyet sıfatıyla kamu kurumuna karşı ve aynı 

zamanda hekim sıfatıyla hastaya karşı yükümlülüğü bulunan hekimin bu yükümlülükleri çatışabilir. 

Bu durumda öncelik hekimlik sıfatındadır. Örneğin yaptığı işler bakımından amirine bilgi vermek 

yükümlülüğü ile hastaya karşı sır saklamak yükümlülüğü çatıştığında sır saklama yükümlülüğü 

baskın çıkacaktır. Fakat suç niteliğindeki bir durumu ihbar etmesi müstesnadır (Atabek, 1986 :10; 

Bayındır, 2007 :567).  

6. Yöntem 

6.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı sağlık kurumları yöneticilerinin hukuki sorumluluklarının yasal 

çerçevesi tanımlanacak olup, sağlık yöneticisinin sorumluluktan kurtulma adına adam çalıştıranın, 

çalışanın (hekim, hemşire vb.) seçerken işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde 

bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat edebilme durumları 

çeşitli yargı kurumlarının (Danıştay, Yargıtay, AYİM) kararları ışığında incelenecektir.  

6.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini İdare Hukuku ve Borçlar Hukuku literatüründe “Sağlık 

Kurumlarında İdarenin Sorumluluk Anlayışı”na yönelik yapılmış akademik çalışmalar 

oluşturmaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili hem yerel mahkeme içtihatları hem de üst düzey mahkeme 

(Yargıtay, Danıştay ve AYİM) içtihatlarına yer verilmiştir. 

6.3. Veri Toplama Aracı 

 Araştırmada konu ile ilgili veriler konuyla ilgili hukuk literatürü araştırılmış olup, normatif 

araştırma yöntemi ile elde edilen veriler sağlık hukuku açısından değerlendirilmiştir.  

6.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 
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 Araştırma kapsamı konu ile ilgili mevcut literatür kapsamında olup, bugüne kadar çeşitli yargı 

organlarınca idarenin sorumluluk anlayışı çerçevesinde verilmiş kararların incelenmesiyle sınırlıdır.  

7. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye'de sağlık hizmetleri ve tıbbi müdahalelerden dolayı idarenin sorumluluğu kabul 

edilmektedir. Kamu görevlisi olması bakımından hekimlerin ve diğer sağlık personelinin de idareye 

karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte Anayasa'nın 129 ve Devlet Memurları 

Kanunu’nun 13. maddelerinde ifade edildiği üzere kamu hastanelerinde meydana gelen zararlardan 

dolayı bireylerin sadece idare aleyhine dava açabilecekleri ve idarenin de kusurları oranında 

hekimlere ve diğer sağlık personeline rücu edeceği bilinmektedir 

Özel hastaneler açısından idarenin sorumluluğuna değinilecek olursa, idarenin buradaki 

sorumluluğu, hastane veya sağlık hizmetlerinin arz etmiş olduğu önemden dolayı, virtüel kamu 

hizmeti olduğu, burada devletin sorumlu olmasının temel nedeninin denetim veya gözetim 

noktasında idarenin sorumlu olmasıdır. Eğer idarenin bu noktada bir eksikliği varsa, idare de özel 

hastane ile birlikte sorumlu tutulabilecektir. 

Türk İdari Yargısı’nın vermiş olduğu kararlarda Sağlık hizmetleri açısından kusursuz 

sorumluluk ilkesi son derece istisnai durumlarda kabul edilmiş olup, aksi durumun idarenin 

sorumluluk alanını hakkaniyete aykırı biçimde genisleteceği belirtilmiştir.  

Burada sorumlulukla ilgili olarak getirilen bir çözüm önerisi, mesleki sorumluluk 

sigortasıdır. Mesleki sorumluluk sigortası, doğrudan doğruya doktorun şahsıyla ilgili olup, hasta 

veya hasta yakınları açısından en kısa bir zarar giderme yoludur. Ancak bu durumun idarenin 

sorumluluğuna herhangi bir etkisi yoktur. Zira idarenin sorumluluğunun temelinde, idari davranış, 

zarar ve iliyet bağı yatmaktadır. Bununla birlikte gerek özel gerekse kamuya ait sağlık kurluşlarında 

görev yapan kişilere yönelik hem tıbbi hatalarda hukuki sorumluluk konusunda hem de idarenin 

mevcut sorumluluk anlayışı konusunda hizmet içi eğitimler verilmelidir. Hukuki problemlerle 

karşılaşmamak için gerekli tedbir ve önlemlerin en üst düzeyde idare tarafından alınması 

gerekmektedir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDER ADAYLARINDA OLMASI GEREKEN 

ÖZELLİKLERİN ANALİZİ 

 

Abdurrahman Çetin KIZILKAN 
45 

Veli DURMUŞ 
46 

ÖZET 

Bu çalışma ile Bir kamu sağlık kuruluşunun sağlık hizmetlerinde lider adaylarında olması 

gereken özellikler sistem, eğitim ve tecrübe açısından ele alınmış, lider personel temini, 

yetiştirilmesi ve seçiminde bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır 

Araştırmaya katılanların %60’ı 41-50 yaş arası olup, %20’sinin ise akademik ünvanı 

profesördür. Ankette yer alan ifadelerden en yüksek katılım %87 ile “İnsan ilişkileri becerisi yüksek 

olmalıdır.” şeklindedir. 

Araştırmada bir lider adayının sahip olması istenen önde gelen özellikler,”Yüksek iletişim, 

insan ilişkisi becerisi ve mesleki yeterliliğe sahip olmak, idaresindeki topluluğun değerlerini bilmek, 

personelini ödüllendirmek, maiyetine düşüncelerini açıkça ortaya koyabileceği huzurlu çalışma 

ortamı sağlayabilmek” olarak bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: : Lider adayı, Sağlık Çalışanları, Sağlık Hizmetleri, Üst düzey liderlik. 

ABSTRACT 

In this study, the features of leading candidates have been been evaluated in terms of 

education and experience. It has been tried to create a road map about selection and training of 

leading candidates in the future.  

In this study, participants of 60 % is 41 – 50 age interval and 20 % is professor. The highest 

participation rate is 87% “Human relations skills should be high”. 

The leading features of the leader and leading candidate was found as to have high 

communication, human relations skills and professional competence, to reward the staff, to provide 

a peaceful working environment to his retinue that spotlights his thoughts clearly. 

Key Words: Leading candidate, Health employees, Health care, Senior leadership. 

 

2.  Giriş 

Toplumsal yaşamın herhangi bir zaman ve mekân kesitinde liderliğin olmadığı bir durum 

yoktur. Liderlik, din, kültür, coğrafya ayırt etmeksizin bütün toplumlarda görülmektedir. İnsanların 

grup, topluluk ya da organizasyon olarak birlikte yaşadıkları, etkinlikte bulundukları tüm zaman ve 

yerlerde liderlik söz konusudur. Oldukça çok konuşulan, yazılan, araştırılan bir alan olmasına karşın 

hala üzerinde görüş birliğine varılamamıştır (Gündüz ve diğerleri, 2011: 525). 
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü (2004) tarafından yapılan planlama 

raporuna göre liderin temel sorumluluğu, sistemi tasarlamak olarak belirtilmiştir ve liderlik 

sürecinin en önemli işlevlerinden birisi, görevle ilgili teşkilatın kurulması, yani organizasyonun 

anatomisini düzenlemek olduğu söylenirken ikinci önemli işlevinin ise durağan teşkilat yapılarına 

can verecek olan uygun vasıflara sahip personelin doğru yerde görevlendirilmesi veya atanması, 

organizasyonun fizyolojik olarak harekete geçirilebilmesi olduğu ifade edilmiştir. 

1980’lerden sonra ise, liderlik araştırmaları yenilik ve değişime uğramış, özellikle 

1980’lerin ortalarından sonra değişim, yönetsel (supervisory) liderlik çalışmalarından stratejik 

liderlik çalışmalarına ve üst düzey yöneticilere doğru gerçekleşmiştir (Boal ve Hooijberg, 2000: 

516; Yukl, 2002: 341). Stratejik liderlik örgütün tüm sorumluluğunu alan insanlara odaklanmakta, 

fakat yalnızca örgütün unvan sahibi liderlerini değil, aynı zamanda üst yönetim ekiplerini, örgüt 

içerisindeki baskın koalisyonları (Boal ve Hooijberg, 2000: 516), yönetim kurulu üyeleri ve bölüm 

genel yöneticileri gibi üyelerini de kapsamaktadır (Hitt ve diğerleri, 2007: 364). 

Swayne ve diğerleri (2006) ise stratejik bir liderin sahip olması gereken özellikleri aşağıdaki 

gibi özetlemektedirler: 

- Gelecek için heyecan verici bir vizyon oluşturur ve açıklar. 

- Stratejik yönetim süreçlerine örgütün tüm düzeylerinden ve farklı deneyimlere sahip insanların 

katılımını sağlar. 

- Bugünden çok yarını yönetir. 

- Çalışanlarına zaman ayırır ve problemlerini anlamaya çalışır ve düzenli aralıklarla onlarla konuşur 

(manage by wandering around). 

- İnsanların hata yapmasına izin verir. Ürünler, hizmetler ve yönetim süreçlerinde yenilik 

yapılabilmesi çalışanların risk almasına bağlıdır. Bazen insanlar hata yapabilirler, fakat başarıya 

ulaşmak için çabalamak gerekmektedir. 

- İşlerin yürümesi için zaman tanır. 

- Davranışları ile örnek olur. 

- Problemleri çözmek için çalışanları güçlendirir. 

 

 İyi bir lider kendisiyle çalışanları mutlu edebilendir. Ralph Stogdill (1974), kapsamlı bir 

çalışma yapmış ve bunun sonucunda liderlerin ağır basan kişisel özelliklerini incelemiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre liderlerde genel olarak görülen kişisel özellikler şunlardır 

(Dennis, 2008: 8; Bolden, 2004: 9; Phelps, 2001: 7; Adair, 2004: 106; Maxwell, 1999: 30-34): 

 

• Sorumluluk dağıtmak, 

• Görevi tamamlamaya odaklanmak, 

• Kararlı bir şekilde hedeflerin peşinden koşmak, 

• Problem çözmede özgün ve atılgan olmak, 
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• İnisiyatif alabilmek, özgüven, kişisel kimlik duyarlılığına sahip olmak, 

• Kararların ve eylemlerin sonuçlarına katlanmak, 

• Kişilerarası stresi azaltmak, 

• Hayal kırıklıklarını ve işlemdeki gecikmeyi tolere etmek, 

• Astların davranışlarını etkileme yeteneği, 

• Sosyal sistemleri oluşturabilme kapasitesi, 

• Espri anlayışının olması, 

• Kendine güvenmesi, 

• Astlarına yeni şeyler öğrenmede yardımcı olması, 

• Astlarıyla göz kontağını ve beden dilini iyi kullanması, 

• Söylediği ile yaptıklarının birbirini tutması, 

• Hitabet yeteneğinin olması, 

• Üst tarafından grup üyelerinin haberdar olmadığı belli bir hedef gösterildiğinde, bu görevi, iletişim 

sağlayarak ve paylaşarak gerçekten ortak hale gelmesi, 

• Her koşulda büyük bir iletişimci olması, 

• Tüm ayrıntıları incelemesi, 

• Ayrıntılar üzerinde düşünmesi, 

• Yenilik için uygulama yapmasıdır. 

 

2. Sağlık Kurumları ve Liderlik 

Özer’e göre lider hekim başarı ve başarısızlıklarının mesleğindeki en büyük yol gösterici 

olduğunu bilendir. Ancak lider hekim aynı zamanda başkalarının başarı ve başarısızlıklarından da 

ders çıkaran ve çevresindekilere bunları öğreten kişidir (Özer, 2011). 

 

Özer (2011)’e göre lider hekimin özellikleri ise şöyle sıralanabilir: 

- Lider hekim sadece yöneten değil, örnek alınan, ilham veren kişidir.  

- Lider hekim, yönlendirilen değil, yönlendirendir ancak farklı düşüneni yok saymaz, her türlü 

eleştiriye açıktır. 

 

 Stratejik liderliğe sağlık kurumları açısından yaklaşan Zwell ve Lubawski (2000) ise sağlık 

kurumları stratejik liderlerinin, kurumları için tarz yarattıklarını, örgütsel misyon ve vizyona 

ulaşmak için çalışanları teşvik ettiklerini belirtmektedirler. Stratejik liderler kurumlarına 

yükledikleri pozitif rolle sağlık bakım profesyonellerinin, diğer personelin, hastaların ve 
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müşterilerin ilgisini çekmektedir. Liderler konuları önceliklendirirken, örgütün odağına en öncelikli 

konuları yerleştirmektedir 

3. Gereç ve Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma ile Bir kamu sağlık kuruluşunun sağlık hizmetlerinde lider adaylarında olması 

gereken özellikler sistem, eğitim ve tecrübe açısından ele alınmış, lider personel temini, 

yetiştirilmesi ve seçiminde bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Bu araştırmanın evrenini, Ankara, istanbul, İzmir ve Malatya illerinde bulunan ikinci ve 

üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kamu hastanelerinde görevli baştabip, baştabip yardımcıları, 

başhemşire ve idare amirleri oluşturmaktadır.  

 

3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma verileri Ankara, istanbul, İzmir ve Malatya illerinde bulunan ikinci ve üçüncü 

basamak sağlık hizmeti veren kamu hastanelerinde görevli baştabip, baştabip yardımcıları, 

başhemşire ve idare amirlerinin soru formuna verdikleri yanıtlar ile sınırlıdır. 

3.4. Veri Toplama Aracı ve Uygulanması 

Araştırmada kullanılan anket, literatür taranarak bir taslak anket oluşturulmuştur. 

Hazırlanan taslak anketteki veriler “n vivo nitel veri analiz programı” ile analiz edilmiş ve bilimsel 

komisyon tarafından değerlendirilerek, araştırmanın genel ve özel amaçlarına uygun, ifadeleri 

anlaşılır, uygulama geçerliliği olan 28 soruluk “Sağlık hizmetlerinde lider adaylarında olması 

gereken özelliklerin analizi” anketi oluşturulmuştur. 

Araştırma verileri iki bölümden oluşan anket yöntemi ile Nisan-Haziran 2011 aylarında 

toplanmıştır. Anketler katılımcılara elden ulaştırılmış, elden ulaştırılması mümkün olmayanlar için 

ise posta yoluyla katılımcılara ulaştırılmıştır. Toplam 301 anket katılımcılara iletilmiş, 245 ine yanıt 

alınmış, 56 sına yanıt alınamamıştır.  

Sağlık hizmetlerinde lider adaylarında olması gereken özelliklerin analizi anketinde likert tipi ölçek 

kullanılmıştır, 1 “Tamamen katılıyorum”, 2 “Katılıyorum”, 3 “Kısmen katılıyorum”, 4 

“Katılmıyorum”, 5 “Hiç katılmıyorum” olarak puanlanmıştır. Puanlar 1’e doğru yaklaştıkça olumlu, 

5’e doğru yaklaştıkça olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın ikinci basamağında elde 

edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile bilgisayar ortamına aktarılmış ve analiz edilmiştir. 

Cronbach alfa 0,970 olarak hesaplanmıştır. 

3.5. Verilerin Analizi 

Verilerin tanımlayıcı istatistikleri olarak, kesikli veriler için sayı (%), sürekli veriler için 

ortalama, standart sapma ve ortanca kullanılmıştır. Likert tipi ölçek cevapları ordinal değişken 

olarak değerlendirilmiş, farklı grupların sorulara verdikleri cevapların karşılaştırmasında Kruskal 

Vallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda p<0.05 bulunan 

değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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4. Bulgular 

Bu başlık altında araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının demografik ve tıbbi hata 

nedenlerine ilişkin görüşlerine yönelik elde edilen bulgulara yer verilecektir. 

4.1. Demografik Bulgular 

Tablo.1’de araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının demografik özellikleri olarak meslek, 

görev süresi, yaş, akademik ünvan gibi özelliklere değinilmiştir. Tablo 1’e göre, ankete cevap veren 

katılımcıların %66’sı tabip, %29’u tabip dışı sağlık personeli, %5’i ise diğer olarak belirlenmiştir. 

Katılımcıların %22’sinin 10-15 yıl arası, %70’inin 16-30 yıl arası, %8 inin ise 31 yıl ve üstü görev 

sürelerinin olduğu, %25’inin 25-40, %60’ının 41-50 yaşlar arası, %15 inin ise 51 yaş ve üstü 

olduğu, %12 sinin Yrd. Doç., %10’u Doç., %20 sinin ise Prof. olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo.1 Katılımcıların Kişisel Özellikleri 

 Değişkenler n % 

Meslek   

Tabip 161 65.7 

Tabip Dışı Sağlık Çalışanı 67 27.3 

Diğer 17 6.9 

Görev Süresi 

10-15 yıl arası 50 20.4 

16-30 yıl arası 170 69.3 

31 yıl ve üstü 25 10.2 

Yaş 

25-40 arası 54 22.0 

41-50 arası 150 61.2 

51 ve üstü 41 16.7 

Akademik Ünvan 

Yrd.Doç.Dr. 30 12.2 

Doç.Dr. 24 9.7 

Prof.Dr. 50 20.4 
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4.2. Katılımcıların Lider Adaylarinda Olması Gereken Özelliklere Yönelik Değerlendirmeleri  

Araştırmada katılımcıların lider adaylarinda olması gereken özelliklere yönelik değerlendirmelere 

ilişkin bulgular Tablo.2’de gösterilmiştir. 

Tablo.2 Katılımcıların Lider Adaylarında Olması Gereken Özelliklere Yönelik 

Değerlendirmeleri (n=245) 

DEĞİŞKENLER 

Tamamen 

Katılıyorum 
Katılıyorum 

Kısmen 

Katılıyoru

m 

Katılm

ıyoru

m 

Hiç 

Katılmıyo

rum Ort. 

% % % % % 

1 

Yüksek 

düzeyde kişisel 

enerjiye 

sahip 

olmalıdır. 

62 33 4 0 0 1.44 

2 

Geleceğe 

odaklanabilme

si için 

vizyoner 

olmalıdır. 

77 22 1 0 0 1.24 

3 

Analitik ve 

kavramsal 

düşünce 

becerisine 

sahip 

olmalıdır. 

76 22 2 0 0 1.27 

4 

Yoğun merak 

ve öğrenme 

arzusu 

olmalıdır. 

65 27 7 1 0 1.44 

5 

Stratejik bakış 

açısına sahip 

olmalıdır. 

75 23 2 0 0 1.27 

6 

İnsan ilişkileri 

becerisi yüksek 

olmalıdır. 

87 12 0 0 0 1.13 
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7 

İletişim 

becerisi yüksek 

olmalıdır. 

84 14 1 0 0 1.18 

8 

Fikrini açıkça 

söyleyebilmeli

dir. 

69 25 5 1 0 1.39 

9 
Empati 

kurabilmelidir. 
76 22 2 0 0 1.28 

10 

Eyleme 

dönüşebilecek 

fikirler 

üretmelidir. 

72 24 4 0 0 1.33 

11 
Paylaşıma açık 

olmalıdır. 
69 24 6 0 0 1.37 

12 

Teknoloji 

kullanımına 

yatkın 

olmalıdır. 

67 30 3 0 0 1.38 

13 

Pratik ve hızlı 

karar 

verebilmelidir. 

78 18 2 0 1 1.27 

14 
Yenilikçi 

olmalıdır. 
74 22 3 0 0 1.31 

15 
Değişime istek 

duymalıdır. 
69 26 4 0 0 1.36 

16 
Başarı odaklı 

olmalıdır. 
63 29 7 0 0 1.48 

17 

Duygularını 

denetleyebilme

lidir. 

67 27 5 0 0 1.38 

18 
Girişimci 

olmalıdır. 
71 25 3 0 0 1.33 

19 

Lidere 

inisiyatif 

alanları 

vermelidir. 

76 21 3 0 0 1.29 
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Tablo 2’de katılımcıların lider adaylarında olması gereken özelliklere yönelik 

değerlendirmeleri kapsamındaki 245 kişinin araştırma anketine verdikleri yanıtların yüzdeleri ve 

ortalamaları bulunmaktadır. Tablo 2’ye göre, araştırma kapsamındaki katılımcılar; “Lider adayının 

insan ilişkileri becerisi yüksek olmalıdır” maddesine1,13 ortalama ile,“Lider adayının iletişim 

becerisi yüksek olmalıdır” maddesine 1,18 ortalama ile,“Lider adayının mesleki yeterliliği 

olmalıdır” maddesine 1,22 ortalama ile,“Lider adayı askeri sağlık sistemi içerisinden gelmelidir” 

maddesine 1,63 ortalama ile,”Lider adayı işini ve yöneticiliği eş zamanlı yürütebilmelidir” 

20 

Etkili karar 

verebilme 

becerisine 

sahip 

olmalıdır. 

77 20 2 0 0 1.27 

21 

Mesleki 

yeterliliği 

olmalıdır. 

81 17 2 0 0 1.22 

22 

Personelini 

ikna 

edebilmelidir. 

73 24 2 0 0 1.30 

23 

Astlarını 

motive 

edebilmelidir. 

78 21 2 0 0 1.24 

24 

Astları ona 

karşı güven 

duymalıdır. 

79 19 2 0 0 1.23 

25 

Kurumsal 

bağlılığı 

olmalıdır. 

73 23 4 0 0 1.32 

26 

İşini ve 

yöneticiliği 

eşzamanlı 

yürütebilmelidi

r. 

56 29 11 2 1 1.63 

27 

Yöneticiliğe 

gönüllü 

olmalıdır. 

70 21 7 1 0 1.40 

28 

Yönetim 

eğitimi 

almalıdır. 

67 28 5 0 0 1.39 
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maddesin 1,63 ortalama ile,“Lider adayı başarı odaklı olmalıdır” maddesine 1,48 ortalama ile 

“Tamamen katıldıklarını” belirtmişlerdir. 

Tablo.3 Akademik Ünvanı Olan ve Olmayan Yöneticilerin Liderlik Özelliklerine Yönelik 

Değerlendirmeleri.  

 

* 

MannWhitney U ile test edilmiştir. 

 

Tablo 3’de akademik ünvanı olan ve olmayan yöneticilerin liderlik özelliklerine yönelik 

değerlendirmeleri bulunmaktadır. “Yoğun merak ve öğrenme arzusu olmalıdır” maddesine 

akademik ünvanı olmayan yöneticiler 1,32 ortalama ile katılırken akademik ünvanı olan yöneticiler 

1,55 ortalama ile katılmışlardır p değeri 0,05 olarak bulgulanmıştır aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır.  

“İşini ve yöneticiliği eşzamanlı yürütebilmelidir” maddesine akademik ünvanı olan 

yöneticiler 1,51 ortalama ile katılırken akademik ünvanı olmayan yöneticiler 1,91 ortalama ile 

katılmışlardır p değeri 0,01 olarak bulgulanmıştır aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

Tablo 4. Farklı Sınıflardaki Yöneticilerin Liderlik Özelliklerine İlişkin Değerlendirmeleri 

* Kruskal 

Vallis ile test edilmiştir 

Tablo 4’de Farklı Sınıflardaki Yöneticilerin Liderlik Özelliklerine İlişkin Değerlendirmeleri 

bulunmaktadır. Buna göre, “Yüksek düzeyde kişisel enerjiye sahip olmalıdır” maddesine tabip 

yöneticiler 1,39 ortalama ile katılırken diğer sınıf yöneticiler 1,71 ortalama ile katılmışlardır p 

değeri 0,04 olarak bulgulanmıştır aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. ”Analitik ve kavramsal 
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düşünce becerisine sahip olmalıdır“ maddesine tabip yöneticiler 1,20 ortalama ile katılırken diğer 

sınıf yöneticiler 1,59 ortalama ile katılmışlardır p değeri 0,01 olarak bulgulanmıştır aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır. 

“Stratejik bakış açısına sahip olmalıdır” maddesine tabip yöneticiler dışındaki sağlık sınıfı 

yöneticiler 1,22 ortalama ile katılırken diğer sınıf yöneticiler 1.59 ortalama ile katılmışlardır p 

değeri 0,02 olarak bulgulanmıştır aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır 

Tablo 5. Farklı Yaş Grubundaki Yöneticilerin Liderlik Özelliklerine İlişkin 

Değerlendirmeleri 

* Kruskal Vallis ile test edilmiştir. 

 

Tablo 5’de farklı yaş grubundaki yöneticilerin liderlik özelliklerine ilişkin değerlendirmeleri 

bulunmaktadır. Buna göre, “Analitik ve kavramsal düşünce becerisine sahip olmalıdır” maddesine 

yaşı 51 ve üstü olan yöneticiler 1,10 ortalama ile katılırken 29-40 yaş arası olan yöneticiler 1,34 

ortalama ile katılmışlardır p değeri 0,03 olarak bulgulanmıştır aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

“Yoğun merak ve öğrenme arzusu olmalıdır “maddesine yaşı 51 ve üstü olan yöneticiler 

1,22 ortalama ile katılırken 29-40 yaş arası olan yöneticiler 1,48 ortalama ile katılmışlardır p değeri 

0,05 olarak bulgulanmıştır aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.  

“Fikrini açıkça söyleyebilmelidir ” maddesine yaşı 51 ve üstü olan yöneticiler 1,22 ortalama 

ile katılırken 29-40 yaş arası olan yöneticiler 1,52 ortalama ile katılmışlardır p değeri 0,02 olarak 

bulgulanmıştır aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. 

5. Tartışma 

Goleman insan ilişkileri becerisinin örgütlerin geleceğinin düzenleyicisi olduğunu ve 

duygusal zekanın insan ilişkileri açısından kritik bir yere sahip olduğunu (Goleman, 1998 :36), 

Mary (2001) güçlü insan ilişkilerinin örgüt içi işleri yapmak için hayati olduğunu, Mycek (1998 

:26) ise sağlık hizmetlerinin, hasta, doktor, aile, hastane arasında ilişkileri düzenleyen insan ilişkisi 
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yumağı olduğunu belirtmektedirler. Yüksel (2002) çalışmasında işletmeyi sosyal ve beşeri bir 

müessese olarak ele almıştır. Sağsan (2011)’a göre örgütlerdeki resmi ilişkiler nedeniyle son 

dönemlerde etkisini kaybetmeye başlayan insan ilişkileri, bilgi odaklı örgütlerde son derece 

önemlidir. 

Araştırmanın “Sağlık hizmetlerinde lider adayının sahip olması gereken özellikler nelerdir” 

alt amacına yönelik elde edilen bulgular değerlendirildiğinde “İnsan ilişkileri becerisinin yüksek 

olması” maddesinin yanı sıra “İletişim becerisi yüksek olmalıdır” maddesine de yüksek oranda 

“Tamamen katılıyorum” şeklinde görüş bildirildiği bulunmuştur. Sağlık kurumlarında birbirinden 

çok farklı eğitim seviyesi ve meslek grubuna sahip uzmanlarla çalışmak ve tedavi adı altında ortak 

bir ürün çıkartmak için paylaşılan çabada iletişim becerisi yeteneği önemlidir. Doğru mesajı vermek 

iletişim engellerini en aza indirmek ile olur. Lider adayının bu etkileşimi ancak yüksek iletişim 

yeteneği ile sağlayabileceği söylenebilir.  

Bylund ve arkadaşlarının (2010 :583) yaptığı çalışmada, iletişim becerisi eğitimi alan 

cerrahi ve dahili bilim hekimlerinin, eğitim sonrası, hastalar ile olan iletişim becerilerinin arttığı 

tespit edilmiştir. 

Bir diğer madde olan “işini ve yöneticiliği eş zamanlı yürütebilmelidir” yüksek oranda 

“katılıyorum” şeklinde bulgulanmıştır. Akademik ünvan değişkeni ile ilgili anlamlı fark 

bulunmuştur. Akademisyen üst düzey liderlerin akademisyen olmayanlara göre bu maddeye daha 

çok katılmalarının nedeni, mesleki çalışmaları ve idari faaliyetleri çok daha sıklıkla birlikte 

yürütüyor olmalarının getirdiği tecrübe nedeniyle olabileceği değerlendirilmektedir. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Araştırma kapsamında sağlık kurumlarında yönetici pozisyonunda görev yapan sağlık 

çalışanları “Tabip sınıfı olan yöneticiler”, “Tabip sınıfı olmayan sağlık mensubu yöneticiler” ve 

“Diğer” (hem tabip sınıfı hem de sağlık sınıfı olmayan) yöneticiler şeklinde 3’e ayrılmıştır. Sağlık 

hizmetlerinde lider adaylarında olması gereken özelliklerin analizi yapılırken 245 yönetici 

araştırmaya katılmış ve soru formunu eksiksiz doldurmuştur. Buna göre; sağlık hizmetlerinde “lider 

adayının” sahip olması beklenen özellikler, 

- Yüksek insan ilişkileri ve iletişim becerisine sahip olmak, 

- Mesleki yeterliliği olmak, 

- Astlarının güvenini kazanmak, 

- Astlarını motive edebilmek, 

- Pratik ve hızlı karar vermek, 

- Vizyoner olmak, 

- Analitik ve kavramsal düşünmek 

- Stratejik bakış açısına sahip olmak, 

- Empati kurabilmek, 

- Etkili karar verebilmek, 

- Yöneticiliğe gönüllü olmak, 
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- Yenilikçi olmaktır. 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket dışında farklı 

tekniklerle, örneğin yüz yüze görüşme yöntemi ile stratejik liderlik uygulamalarının 

değerlendirilmesi önerilebilir. 

Özel hastane yöneticilerinin de konu hakkında düşüncelerinin değerlendirilerek liderlik 

özelliklerinin araştırılması ve elde edilen sonuçların kamu sektörü ile kıyaslanması, iki sektör 

arasındaki farklılıkları ortaya koyabileceği gibi, bir bütün olarak sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan 

stratejik yaklaşımlar konusunda da önemli bilgiler verebilir. 

Güçlü bir liderlik, hastane başarısı için önemli kriterdir. Bu nedenle, sağlık kurumları 

yönetiminde lider adatının yukarıda sayılan özelliklere uygun nitelikte çalışan seçilmelidir. Bu 

sayede hem kurum performansı hem de hizmet odaklı ve etkili bir çalışma performansı 

sergilenebilir. 
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ 

İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK 

BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

 

Bu çalışma, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Kalite Yönetim 

Sistemleri (KYS) ile Hasta Güvenliği Kültürü (HGK) ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada, 253 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sıklık 

tabloları, merkezi ve yaygınlık ölçütleri ile Pearson korelasyon testi ve doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. 

KYS ve HGK arasında ve alt boyutlarına göre yapılan analizlerde, KYS genel şartlar, HGK 

genel puan ile pozitif yönlü orta düzeyde, diğer boyutlar ile pozitif yönlü zayıf; KYS Yönetimin 

Sorumluluğu boyutu, Hasta Güvenliği Yönetim ve İletişim, Hastane Yönetimi, genel puan ile 

pozitif yönlü orta düzeyde, diğer boyutlar ile pozitif yönlü zayıf; KYS Hizmetin Gerçekleştirilmesi 

boyutu ile Hasta güvenliği Yönetim ve İletişim, Genel Güvenlik Algısı ve Hastane Yönetimi genel 

puanı pozitif yönlü orta düzeyde, diğer boyutlar ile pozitif yönlü zayıf istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkiler belirlenmiştir (p<0,05; r>0,60). Sonuç olarak, KYS ve HGK arasında genel olarak ve alt 

boyutlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: kalite yönetim sistemleri, hasta güvenliği kültürü, hastane, sağlık çalışanları.  
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A RESEARCH ON DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PATIENT 

SAFETY CULTURE WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: THE EXAMPLE OF 

THE UNIVERSITY HOSPITAL 

 

ABSTRACT 

 

This study was carried out to determine relationship between patient safety culture with 

quality management system at Kocaeli University Hospital. In this study, 253 healthcare workers 

were surveyed. Evaluation of the data, frequency tables, center and the prevalence with the criteria 

of Pearson's correlation test and linear regression analysis was used.  

The analyzes made about QMS and PSC general terms and according to the sub-

dimensions, QMS general terms with PSC general score moderately positive, with other dimensions 

weak positive, QMS Management’s Responsibility dimension, Patient Safety Management and 

Communication, Hospital Management general score moderately positive, with other dimensions 

weak positive, QMS Implementation of Service dimension with Patient Safety Management and 

Communication, Public Safety Perceptions and Hospital Management general score moderately 

positive, with other dimensions weak positive statistically significant relationships (p <0.05, r> .60). 

In conclusion, between QMS and PSC general terms and acording to the sub-dimensions 

statistically significant relationship was observed. 

 

Key Words: quality management systems, patient safety culture, hospital, healthcare workers. 

 

1. Giriş 

 

Hasta güvenliği kavramı, ilk kez Hipokrat tarafından ifade edilen ve tıbbın genel ilkesi 

haline gelmiş “önce zarar vermemek” anlayışı içerisinde vardır. Ancak, sağlık hizmetlerinde her 

tıbbi uygulama ve girişim, kendiliğinden bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Günümüzde bu 

risklerin azaltılması ya da kontrol altına alınabilmesi için daha hassas ve ayrıntılı bir yaklaşım olan 

“hasta güvenliği” kavramı ön plana çıkmaktadır.  

Hasta güvenliğini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Sağlık hizmetinin sunumu; 

ortamdan, kişiden, kurumdan ve kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Kalite yönetim sistemi; 

kişiden kişiye, ortamdan ortama ve kültürden kültüre değişmeyen belirli standartlara uymayı 

içermesinden dolayı sağlık hizmetinin sunulmasıyla ve hasta güvenliğiyle yakından ilişkilidir. 

Ayrıca, kalite yönetim sistemi ile hasta güvenliği kültürü arasında karşılıklı etkileşim söz 

konusudur. 

 

2. Hastanelerde Kalite Yönetim Sistemi 

Hastanelerde kalite yönetim sistemi konusunda açıklama yapmadan önce kalite kavramı 

hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır.  Avrupa Kalite Kontrol Birliği’ne (EOQC) göre kalite ; 
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“Belirli bir malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir”. Amerikan Kalite 

Kontrol Derneğine göre (ASQC) kalite ; “Bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi 

karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür”. Kalite uzmanı Juran’a göre; 

“kullanıma uygunluk” olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu tanımların ortak özelliğine göre, kalite, bir 

ürün yada hizmetin, müşterilerin beklenti ve gereksinimlerini karşılama düzeyi olarak 

tanımlayabiliriz (Soylu ve Suer,1998:150). 

 Çağdaş bir yönetim şekli olan “Toplam Kalite Yönetimi”ni benimseyen hastaneler, hasta 

memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını, yönetim felsefesi olarak geliştirmeye ve hizmet sunumunda 

kalite artışını sağlamaya çaba göstermektedirler (Uz, 1997: 115). Kalite odaklı olmada personelin 

yetkinliğinin artırılması, karar alma ve süreç iyileştirme faaliyetlerinde fikirlerinin alınması 

gereklidir. TKY anlayışı, işi en iyi bilenin, o işi yapan kişi olduğu varsayımını benimser ve ekip 

çalışmasına önem verir (Kavuncubaşı, 2000:285). 

Kalite yönetim sistemi anlayışı, sürekli geliştirme ve iyileştirme, çalışanların işbaşında 

eğitimi, üst yönetimin liderliği, takım çalışması ve müşteri odaklılık ilkelerini benimsemektedir 

(Şimşek, 2001: 134). Donabedian’a göre, sağlık hizmetlerinde kalitenin üç önemli unsuru vardır: 

Birincisi, teknik hizmet kalitesinin iyi olması, ikincisi, hasta ile sağlık hizmeti sunan kişiler 

arasındaki ilişkinin iyi olması, üçüncüsü ise, sağlık hizmetinin sunumunda rahatlık ve konfor 

sağlanmasıdır (Donabedian, 1995: 32).   

Sağlık hizmeti sunumunda kalite, uluslararası geçerliliği olan standartlara uygun tanı, tedavi 

ve bakım hizmetlerinin yanında, sağlık hizmeti sunumundaki tüm süreçlerde hastaların beklenti ve 

ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasıdır. Kaliteli sağlık hizmeti, doğru kişiye, doğru zamanda, 

doğru yolla, doğru araçlar kullanarak vermek ve mümkün olan en iyi sonuçları elde edebilmektir 

(Tengilimoğlu ve diğerleri, 2012: 487).  

 

3. Hasta Güvenliği Kültürü 

Örgüt kültürü, örgütü bir arada tutan değerler, tutumlar, davranışlar kümesi olarak 

tanımlanırken, hasta güvenliği kültürü de, hasta güvenliğini kurumun en öncelikli konusu ve ortak 

değeri olarak kabullenilmesi olarak tanımlanmaktadır (Dursun ve diğerleri, 2010: 2). Hasta 

güvenliği kültürü, örgüt kültürünün bir parçasıdır ve örgütteki bireylerin tutumları, inançları, algıları 

ve değerlerinden oluşur (Kaya, 2009: 32-34). Hastanelerde, hasta güvenlik kültürünün 

oluşturulmasında sadece kurum çalışanları ve yöneticileri değil, hastaların da hasta güvenliği 

konusunda bilinçlendirilmesi gerekir (Akalın, 2004: 13).  

Türkiye genelinde toplumun bilinç düzeyinin, beklentilerinin ve sağlık hizmetleri talebinin 

artması, teknolojik gelişmeler ve yarattığı riskler, artan hizmet sunum maliyetleri ve bunun sosyal 

güvenlik sistemine getirdiği yükler, hizmet kalite standartlarının yükselmesi, artan rekabet, getirilen 

hukuki sorumluluklar ve sürekli iyileştirmeyi öngören sağlık politikaları hasta güvenliğini 

vazgeçilemez bir unsur haline getirmiştir (Özmen ve Başol, 2010: 81-97). 

Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu 

yaralanma ve ölümlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalardır (Akalın, 2010: 10). Ulusal 

Hasta Güvenliği Ajansına (National Patient Safety Agency) göre, hasta güvenliği, hastanelerde risk 

değerlendirme, hasta ile ilişkili risklerin yönetimi ve tanımlanması, yinelenen risklerin azaltılması 
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için raporlanması ve analizi, geliştirilen çözümlerin uygulanması sonucu hastaya daha güvenli 

bakım verme sürecidir (Gözlü ve Kaya, 2012: 175). Hastanelerde, yönetsel etkinliğinin bir 

göstergesi olarak, tıbbi hizmetlerin kalitesi, enfeksiyon hızı, komplikasyon oranı, hatalı antibiyotik 

kullanım oranı ve hasta güvenliği gibi ölçütler kullanılmaktadır (Özgülbaş, 2001).   

Hasta güvenliği ve tıbbi hatalar son yılların sağlık hizmetlerinde en fazla üzerinde durulan 

konulardan birisidir. Sağlık sektöründe her yıl çok sayıda hasta, tıbbi hatalar sonucu hayatını 

kaybetmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan hastalarda yan etki veya tıbbi 

bakım sırasında bir hata görülme sıklığı %2.9 ve %3.7 olarak bulunmuştur ve bunların en az yarısı 

önlenebilir hatalardır (Dursun ve diğerleri, 2010: 3). Tıbbi hatalar dolayısıyla hasta güvenliği, kalite 

yönetim sistemiyle ilişkilidir. Çünkü, tıbbi hataların önemli bir kısmı; kişisel hatalardan daha çok 

organizasyon yapısı, teknik altyapı, insangücü yetersizliği vb. sistemle ilgili sorunlardan 

kaynaklanmaktadır.  

Tıbbi hatalar sağlık hizmetinin her evresinde ortaya çıkabilir. Bu hatalar aşağıdaki başlıklar 

altında sınıflandırılabilmektedir (TTB, 2011: 17):  

a) İlaç hataları: Çoğu önlenebilir olan bu hatalar verilen ilaçların hastaya uygulanması ile 

ilgilidirler. Yanlış doz, yanlış veriliş şekli, birlikte verilen başka ilaçlarla etkileşim, allerji hikayesi 

olan hastaya bilmeyerek bu ilacın verilmesi gibi hatalar bu gruptadırlar. Bu hataların % 34-56‘sı 

önlenebilir. 

b) Cerrahi hatalar: Çalışmalar cerrahi hataların her 50 yatan hastanın birinde görüldüğünü 

ortaya koymuştur.  

c) Tanı koymada hatalar: Yanlış tanı, yanlış ve yetersiz tedaviye veya gereksiz ek tetkiklerin 

yapılmasına neden olabilir. Laboratuar testlerinin yanlış uygulanması veya yorumlanması sık 

rastlanılan tıbbi hatalar arasında yer almaktadır. Tanısal hatalara deneyimsiz kişilerce yapılan 

tetkiklerde daha çok rastlanılmaktadır.  

d) Sistem yetersizliklerine bağlı hatalar: Sağlık hizmetinin sunumu sırasında sistemde ortaya 

çıkan ve saptanması oldukça zor olan hatalardır. Bunlar arasında kullanılan aletlerdeki bozukluklar 

(defibrilatör, ventilatör, intravenöz sıvı pompaları vb.) ancak ortaya çıkınca saptanabilmekte, fakat 

çok önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Medikasyonların uygulanmasında da ortaya çıkan hataların 

büyük çoğunluğu sistem hataları olarak tanımlanmaktadır. 

e) Diğer: Hastane enfeksiyonları, yanlış kan transfüzyonu gibi önemli konular da tıbbi hatalar 

arasında yer almaktadır. 

Hasta güvenliği en genel anlamıyla, ihmal ya da yanlış uygulama sonucunda ortaya 

çıkabilecek, hastaya zarar veren durumların önlenmesidir. Yapılan araştırmalarda yanlış 

uygulamaya bağlı tıbbi hataların, ihmale bağlı olanlara göre daha fazla olduğu görülmüştür 

(Henneman, 2010: 8).   

 

4. Kalite Yönetim Sistemi İle Hasta Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki 

Sağlık hizmetlerinde kaliteye yönelik çok sayıda yerli ve yabancı kuruluş çalışma yapmakta 

ve bunun için çeşitli standart ve programlar geliştirmektedirler. Bu kuruluşlardan Joint Commission 

International (JCI), hastanelerde hekim ve hemşirelerin hizmet sunumu esnasındaki oluşabilecek 

riskleri azaltmaya yönelik temel bazı standartları ortaya koymuştur. Bu standartlar; kalite iyileştirme 
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ve hasta güvenliğini sağlamaya yönelik risk yönetimi ve kaynak kullanımını içermektedir (Göktaş, 

2007: 3). 

Herhangi bir işin belirlenen bir şekilde yapılması standart olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi 

uygulamalarda ise hastanın yaralanmasına sebep olan, kabul edilmiş sağlık bakım ve beceri 

standartlarını sağlamada başarısızlık ya da yanlış uygulama ise tıbbi hatayı ifade etmektedir. 

Dolayısıyla tıbbi hata aslında belirlenen standartlara uymama, onlardan uzaklaşma anlamına 

gelmektedir. Buradan hareketle tıbbi hata ya da hasta güvenliği ile standartların en kapsamlı tanımı 

olan kalite yönetim sistemi arasında yakın bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür (Pakış, 

2006: 4). 

Hasta güvenliği kültürü, “Bir kurumun sağlık ve güvenlik yönetimindeki yaklaşım ve 

yetkinliğini, aynı zamanda bu alandaki taahhütlerini belirleyen, bireye ya da gruba ait değerler, 

tutumlar, algılamalar, yetenekler ve davranış biçimlerinin ürünüdür” şeklinde ifade 

edilebilmektedir. Güvenlik kültürü sadece yöneticinin güvenliğe yönelik taahhüdü, iletişim tarzı ve 

hataları rapor etmeye ilişkin açık kurallarla değil aynı zamanda çalışanların motivasyonu, morali, 

hataları algılama biçimleri ve yönetime ve hataları etkileyen faktörlere karşı tutumları (yorgunluk, 

risk alma, süreçlerin ihlali gibi) ile de ilgili olduğu söylenebilmektedir (Tütüncü ve diğerleri, 2006: 

288). Hasta güvenliği kültürünün olması daha kaliteli hizmet sunmak için iyileştirme fırsatlarının 

ortaya çıkarılmasına dolayısıyla kalite yönetim sistemine katkıda bulunur. Etkin ve verimli 

uygulanan kalite yönetim sistemi de hasta güvenliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

kalite yönetim sistemi ile hasta güvenliği kültürü olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Kalite yönetim 

sistemi hasta güvenliği kültürünü etkilemektedir. 

 

5. Kalite Yönetim Sistemi İle Hasta Güvenliği Kültürü İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik 

KOÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir Araştırma 

5.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde KYS ile HGK 

arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. 

 

5.2. Evren, Örneklem ve Veri Toplama Aracı 

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Kalite Yönetim Sistemi(KYS) 

ile Hasta Güvenliği Kültürü(HGK) arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan araştırmanın 

evrenini hekim, hemşire/sağlık memuru, sağlık teknikerlerinden oluşan 817 hastane çalışanı 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Hastane Başhekimliğinden izin alınmış ve evrenin 

tamamına ulaşılmak istenmiştir. Elden dağıtılan 817 anketten 253’ü doldurularak geri verilmiştir. 

Anket geri dönüş oranı % 30,96’dır.  

Araştırmada Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ) tarafından 

hazırlanan ve Ali Çakır tarafından Türkçe geçerlilik ve Güvenilirliğin yapıldığı ölçme aracı 

kullanılmıştır (Çakır, 2007: 151). Ölçeğin daha önce geçerlilik ve güvenilirliği yapıldığından tekrar 

yapılmamış ancak, güvenilirlik için iç tutarlılığı belirlemek amacıyla Cronbach’s alfa değeri 

hesaplanmıştır. Buna göre hasta güvenliği alfa değeri 0,86; kalite yönetimi sistemi ölçeğinin ise 

0,96 olarak belirlenmiştir ve her iki ölçekte de negatif etki gösteren madde saptanmamıştır. Kalite 
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yönetim sistemi ölçeğinde 5 boyuttan oluşan 39 madde, Hasta güvenliği ölçeğinde ise 10 boyuttan 

oluşan 34 madde yer almaktadır. Ölçekler 5’li likert tipte olup, “1” en kötü durumu “5” ise en iyi 

durumu göstermektedir. Ayrıca hasta güvenliği ölçeğinde 11 madde ölçeğin özelliği gereği ters 

çevrilerek puanlanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler elektronik ortama aktarılmış ve SPSS 13.0 istatistik paket 

programında analiz edilmiştir. Öncelikle verilerin normal dağılıma uygunluklar One Sample 

Kolmogorow-Smirnow testi ve Histogram çizilmesi yoluyla incelenmiş ve normal dağılım olduğu 

saptanmıştır. Bu sebeple çalışmada parametrik önemlilik testleri kullanılmıştır. Analiz ve 

değerlendirmelerde sıklık tabloları, merkezi ve yaygınlık ölçütleri ile Pearson korelasyon testi ve 

doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.  

 

     5.3. Bulgular 

Araştırma ile elde edilen bulgular, demografik veriler, KYS ile HGK arasındaki ilişkiyi 

açıklayan tablolar ve yorumları aşağıda sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik ve Mesleki Özellikleri 

Değişkenler Özellikler Sayı Oran % 

Yaş Grubu 

18-25 37 14,6 

26-33 137 54,2 

34-41 53 20,9 

42-49 17 6,7 

50 ve üzeri 9 3,6 

Cinsiyeti 

Kadın 181 71,5 

Erkek 72 28,5 

Medeni Hali 

Evli 163 64,4 

Bekar 90 35,6 

Eğitim Durumu 

Lise 29 11,5 

Önlisans 55 21,7 



 

642 
 

Lisans 113 44,7 

Yüksek Lisans 56 22,1 

Ünvanı 

Hekim 52 20,6 

Hemşire/Sağ. mem. 155 61,3 

Sağlık Teknikeri 32 21,6 

Diğer 14 5,5 

Kıdem 

1 Yıldan az 24 9,5 

1-5  Yıl 87 38,3 

6-10 Yıl 79 31,2 

11-15 Yıl 29 11,5 

16 ve üzeri 24 9,5 

Haftalık Çalışma Saati 

0-39 17 6,7 

40-49 138 54,5 

50-59 56 22,1 

60-69 12 4,7 

70-79 3 1,2 

80 ve üzeri 27 10,7 

Çalışma Birimi 

Acil/Ameliyathane/Y.Bakım 73 28,9 

Klinikler 117 46,2 

Poliklinikler 63 24,9 

Gelir Grubu 1501-2000 78 30,8 
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2001-3000 126 49,8 

3001-4000 31 12,2 

4001-5000 5 2 

5001-6000 3 1,2 

6001 ve üzeri 10 4 

 Toplam 253 100,0 

 

Araştırmaya katılanların % 71,5’i kadın, % 54,2’si 26-33 yaş aralığında, % 64,4’ü evli, % 

44,7’si lisans mezunu, % 61,3’ü hemşire/sağlık memuru, % 38,3’ü 1-5 yıldır kurumda çalışmakta, 

% 54,5’i 40-49 saat haftada çalışmakta, %46,2’si kliniklerde çalışmakta, %49,8’i 2001-3000 TL. 

gelire sahiptir.  

 

Tablo 2. Kalite Yönetim Sisteminin Genel ve Alt Boyutlarına İlişkin Değerler  

 n Ortalama Stn.Sapm. Minm. Maksm. 

Genel Şartlar 253 2,82 0,78 1 5 

Yönetimin sorumluluğu 253 2,78 0,81 1 4,88 

Hizmetin Gerçekleştirilmesi 253 3,06 0,71 1 4,58 

Kaynak Yönetimi 253 2,52 0,76 1 5 

Ölçme analiz ve İyileştirme 253 2,82 0,75 1 5 

Genel Değerlendirme 253 2,76 0,65 1,05 4,42 

 

Araştırmaya katılanların kalite yönetim sistemine verdikleri puan ortalamaları incelendiğinde,  

Genel şartlar 2,82+(0,78),  

Yönetimin sorumluluğu 2,78+(0,81),  

Hizmetin gerçekleştirilmesi 3,06+(0,71),  

Kaynak yönetimi 2,52+(0,76),  

Ölçme analiz ve iyileştirme 2,82+(0,75),  
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Genel puan ortalaması ise 2,76+(0,65) ne iyi ne kötü olarak saptanmıştır.  

 

Tablo 3. Hasta Güvenliği Kültürünün Genel ve Alt Boyutlarına İlişkin Değerler 

 n Ortalama Stn.Sapm. Minm.  Maksm. 

Raporlanan olayların sıklığı 253 2,61 1,05 1 5 

Yönetim ve İletişim 253 2,44 0,93 1 5 

Genel Güvenlik Algısı 253 3,14 0,70 1 5 

Örgütsel Öğrenme 253 3,33 0,85 1 5 

Takım Çalışması 253 2,75 0,97 1 5 

Hataların Değerlendirilmesi 253 2,45 0,81 1 5 

Personel Yeterliliği  253 1,77 0,76 1 3,67 

Hastane Yönetiminin Yaklaşımı 253 2,83 0,78 1 5 

Birimler arası İlişkiler 253 2,65 0,78 1 5 

Görev Değişimi 253 3,30 0,82 1 5 

Genel Değerlendirme 253 2,77 0,43 1,38 4,42 

 

Katılımcılar hasta güvenliğinin alt boyutlarından, 

Raporlanan olayların sıklığına 2,61+(1,05) ile ara sıra,  

Yönetim ve iletişim boyutuna 2,44+(0,93) ile nadiren,  

Genel güvenlik algısı boyutuna 3,14+(0,70) ile belirsiz,  

Örgütsel öğrenme boyutuna 3,33+(0,85) ile belirsiz,  

Takım çalışması boyutuna 2,75+(0,97) ile belirsiz,  

Hataların değerlendirilmesi boyutuna 2,45+(0,81) ile katılmıyorum,  

Personel yeterliliği boyutuna 1,77+(0,76) ile katılmıyorum,  

Hastane yönetimi boyutuna 2,83+(0,78) ile belirsiz,  

Birimler arası ilişkiler boyutuna 2,65+(0,78) ile belirsiz,  

Görev değişimi boyutuna 3,30+(0,82) ile belirsiz,  

Genel puan boyutuna ise 2,77+(0,43) ortalaması ile belirsiz şeklinde görüş belirlenmiştir.  
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Tablo 4. Kalite Yönetim Sisteminin Genel ve Alt Boyutları ile Hasta Güvenliği Kültürünün 

Genel ve Alt Boyutlarının İlişkisi 

 

 

  

KYS 

Boyutları 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Genel 

Şartlar 

  

r ,124 ,312 ,293 ,307 ,343 ,046 ,045 ,366 ,282 -,013 ,419 

p ,049 ,000 ,000 ,000 ,000 ,470 ,480 ,000 ,000 ,832 ,000 

Yönetimin 

sorumluluğ

u  

r ,143 ,452 ,312 ,311 ,376 ,046 ,142 ,462 ,342 -,025 ,522 

p ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,470 ,024 ,000 ,000 ,692 ,000 

Hizmetin 

Gerçekleştir

ilmesi 

  

r ,076 ,412 ,412 ,294 ,281 ,038 ,115 ,485 ,259 ,054 ,495 

p ,227 ,000 ,000 ,000 ,000 ,544 ,069 ,000 ,000 ,391 ,000 

Kaynak 

Yönetimi 

  

r ,050 ,420 ,252 ,200 ,415 ,092 ,360 ,392 ,400 -,098 ,481 

p ,425 ,000 ,000 ,001 ,000 ,145 ,000 ,000 ,000 ,119 ,000 

Ölçme 

analiz ve 

İyileştirme 

  

r ,166 ,447 ,350 ,413 ,413 ,108 ,117 ,494 ,369 ,104 ,621 

p ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,088 ,063 ,000 ,000 ,100 ,000 

 Genel 

Puanı 

  

r ,182 ,516 ,416 ,426 ,470 ,065 ,190 ,580 ,443 -,040 ,660 

p ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,302 ,002 ,000 ,000 ,529 ,000 

n 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 

*Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 

 

Hasta Güvenliğinin Alt Boyutları 

Hasta Güvenliği Kültürünün Alt  Boyutları 
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1. HG raporlanan olayların sıklığı 

2. HG Yönetim ve İletişim 

3. HG Genel Güvenlik Algısı 

4. HG Örgütsel Öğrenme 

5. HG Takım Çalışması 

6.    HG Hataların değerlendirilmesi 

7.    HG Personel  

8.    HG Hastane Yönetimi 

9.    HG Birimler arası İlişkiler 

10.  HG Görev Değişimi 

11.  HG Genel Puanı 

 

 

Kalite yönetim sisteminin genel ve alt boyutları ile hasta güvenliği kültürünün genel ve alt 

boyutlarının ilişkisinin yer aldığı korelasyon tablosu incelendiğinde, KYS ile hataların 

değerlendirilmesi ve görev değişimi boyutu hariç, diğer boyutlarla çeşitli düzeylerde istatistiksel 

olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır (p<0,05).  

Buna göre KYS genel şartlar Hasta Güvenliği ile, genel puan ile pozitif yönlü orta düzeyde, diğer 

boyutlar ile pozitif yönlü zayıf;  

KYS Yönetimin Sorumluluğu boyutu,  

Hasta güvenliği yönetim ve iletişim, hastane yönetimi, genel puan ile pozitif yönlü orta düzeyde, 

diğer boyutlar ile pozitif yönlü zayıf;  

KYS hizmetin gerçekleştirilmesi boyutu ile Hasta güvenliği Yönetim ve İletişim, Genel Güvenlik 

Algısı ve Hastane Yönetimi Genel Puanı pozitif yönlü orta düzeyde, diğer boyutlar ile (raporlanan 

olayların sıklığı hariç) pozitif yönlü zayıf;  

KYS kaynak yönetimi boyutu ile Yönetim ve İletişim, Takım Çalışması, Birimler arası İlişkiler ve 

genel Puan pozitif yönlü orta düzeyde, diğer boyutlarla ise (raporlanan olayların sıklığı hariç) 

pozitif yönlü zayıf;  

KYS Ölçme, değerlendirme ve analiz boyutu ile Yönetim ve İletişim,  Örgütsel Öğrenme, Takım 

Çalışması, Hastane Yönetimi ve Genel Puan pozitif yönde orta düzeyde, diğer boyutlar ile ise 

pozitif yönlü zayıf;  

KYS Genel Puan ile Yönetim ve İletişim, Genel Güvenlik Algısı, Örgütsel Öğrenme, Takım 

Çalışması, Hastane Yönetimi, Birimler arası İlişkiler ile pozitif yönlü orta düzeyde, diğer boyutlar 

ile ise pozitif yönlü zayıf istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler belirlenmiştir (p<0,05). Araştırmanın 

en önemli bulgusu olarak ise kalite yönetim sistemi genel puanı ile hasta güvenliği genel puanı 

arasında pozitif yönlü kuvvetli ilişki ortaya çıkmıştır (p<0,05; r>0,60) 

 

Tablo 5. Kalite Yönetim Sisteminin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi 

 Sabit B β t R
2
 Adj.R

2
 F P 

Bağımsız değişken         
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Kalite Yönetim 

Sistemi 
1,588 0,430 0,660 13,920 0,436 0,433 193,753 0,000 

* Bağımlı Değişken “Hasta Güvenliği Kültürü”, p<0,05 

Kalite yönetim sisteminin hasta güvenliği kültürünün % 44’lük bölümünü açıklamaktadır. 

Ayrıca regresyon modeli anlamlıdır (F=193,753; p<0,05). Burada regresyon denklemi “Hasta 

güvenliği kültürü=1,588+0,43Kalite yönetim sistemi” olarak ortaya çıkmıştır. Regresyon analizi 

sonuçlarına göre kalite yönetim sistemi hasta güvenliği kültürünü 0,43’lük katsayı ile 

etkilemektedir.  

6. Tartışma ve Sonuç 

Örgüt kültürünün bir parçası olan hasta güvenliği kültürü, çalışanların tutumları, inançları, 

algıları ve değerlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle hasta güvenliği konusunda yöneticiler dahil tüm 

çalışanların ve hastaların da bilinçlendirilmesi gereklidir.  

Sağlık hizmetlerinin verilmesinde hasta güvenliği ve tıbbi hatalar çok önemli yer 

tutmaktadır.  Tıbbi hataların dolayısıyla hasta güvenliğinin önemli bir kısmı bireysel hatalardan 

ziyade örgüt yapısı, çalışan sayısı ve teknik altyapı yetersizliği gibi sistemden kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle kalite yönetim sistemiyle tıbbi hatalar ve hasta güvenliği ilişkilidir. 

Kaliteli sağlık hizmeti verilmesinde uluslararası geçerliliği olan standartlara uygun tanı, 

tedavi ve bakım önemlidir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin verildiği tüm süreçlerde hastaların beklenti 

ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması da önemlidir.  

Kalite yönetim sistemi, sürekli geliştirme ve iyileştirme, çalışanların işbaşında eğitimi, üst 

yönetimin liderliği, takım çalışması ve müşteri odaklılık ilkelerini içermektedir. Hastanelerde kalite 

yönetim sistemi ilkelerinin içselleştirilmesi ancak çalışanların tutumları, inançları, algıları ve 

değerlerinin yani diğer bir deyişle örgüt kültürünün değişimiyle mümkündür. Kalite yönetim sistemi 

örgüt kültürünün bir parçası olan hasta güvenliği kültürüyle ilişkilidir.  

Kalite yönetim sisteminin genel ve alt boyutları ile hasta güvenliği kültürünün genel ve alt 

boyutlarının (hataların değerlendirilmesi ve görev değişimi boyutu hariç)  istatistiksel olarak 

anlamlı ilişkilerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kalite yönetim sisteminin hasta güvenliği 

kültürünü 0,43’lük katsayı ile etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma, KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile sınırlı olduğundan genelleme 

yapılamaz. Genelleme yapılabilmesi için Türkiye genelinde tüm üniversite hastanelerinden personel 

sayılarına göre yeterli sayıda örneklem seçilip aynı araştırmanın uygulanması gerekmektedir. 
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HASTA MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KAMU VE ÖZEL AĞIZ DİŞ 

SAĞLIĞI KLİNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Amaç: Rekabet ortamının gittikçe güçlendiği sağlık pazarında sağlık kuruluşlarının 

ürettikleri hizmetin tüketicileri olan hastalarının memnuniyetini etkileyen faktörleri özel ve kamı diş 

kliniklerinin karşılaştırması bağlamında tespit etmek, özel veya kamu diş kliniklerinde hastaların 

yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır 

Gereç-Yöntem: Keşifsel bir araştırma türüne ve literatür taramasına ilaveten veri toplama yöntemi 

olan anket çalışması ile nicel bir araştırma metoduna sahip olan bu çalışmanın analiz sonuçları 

SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılarak elde edilip yorumlanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik 

testleri Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve 0.921 olarak bulunmuştur.  

Sonuç ve Bulgular: Sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti ile ilgili olarak yüksek oranla 

katılımcıların kamu diş hastanelerine göre özel diş hastanelerinden daha fazla memnun kaldıkları ve 

diş hekimlerinin hastalara yeterli zaman ayırması, hastayı bilgilendirmesi ve zamanında muayeneye 

almasının ilk sıralarda yer alan memnuniyet faktörleri olduğu görülmüştür. Elde edilecek bulgular 

ile diş kliniklerinin hasta memnuniyetini artıracak yönetim anlayışına sahip olmalarına yönelik 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Kamu ve Özel Diş Klinikleri, Hasta Memnuniyeti 

 

FACTORS WHİCH EFFECT PATİENT SATİSFACTİON: COMPARİSON OF 

PUBLİC AND PRİVATE DENTAL POLYCLİNİCS 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study, is to determine the factors in terms of comparing private and 

public clinics that influence satisfaction of patients who are the consumers of the services rendered 

by health organizations in a gradually increasing competitive environment in health market and to 

set forth comparatively the problems and solutions thereof faced by patients in private and public 

dental clinics. The reliability tests of the criteria are based on calculating Cronbach Alpha 

coefficient and the result is 0.921. The results show that the majority of the participants are more 

satisfied with private dental hospitals than public dental hospitals and the leading satisfaction causes 

in this regard are that the dentists take more time to care their patients, inform the patient and admit 

them to examination timely. Recommendations regarding service processes which would ensure 

dental clinics to increase patient satisfaction. 
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GİRİŞ 

Tüketici beklentilerinin günden güne arttığı günümüz küreselleşen dünyada, kurumların 

hedef kitlelerini memnun etmeleri büyük önem taşımaktadır. Diğer sektörlerden farklı olarak insan 

sağlığını doğrudan etkileyen hizmetlerin verildiği sağlık sektöründe de,hizmetlerin sunumunda 

memnuniyet yaratabilmek için farklılaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle özel sağlık 

kuruluşlarının sayısının artması, bu sektörde ciddi bir rekabetin oluşmasına neden olmuştur. Bu 

rekabet ortamı içerisinde, sağlık hizmetlerinin tüketicisi konumunda olan hastaların da, özgün 

hizmet standartları yaratılarak memnun edilmesi önem taşımaktadır.  

Günümüzde alacakları sağlık hizmetine ilişkin olarak farklı alternatiflerle karşı karşıya 

kalan sağlık tüketicileri, daha iyisini arama eğilimi içerisindedirler. Özellikle Türkiye gibi 

gelişmekte olan toplumlarda eğitim düzeyi yükseldikçe ve toplum bilinçlendikçe, tüketicilerin de 

her alanda hizmetin en iyisini alma ve yaşam şartlarını iyileştirme çabasısöz konusudur. Bu da 

sektörleri daha iyi ürün üretme noktasında baskı altına almaktadır. Bu bakımdan alacağı 

hizmettentatmin edilmeyi bekleyen ve “memnuniyet” kavramını her türlü tüketiminin en temel 

beklentisi olarak ifade eden tüketicilerin tatmin edilmesi kurumlar için hayati bir öneme sahiptir. 

Çünkü günümüzde sağlık kuruluşlarının sağlık sektöründe rekabet edebilmeleri, ürettikleri sağlık 

hizmetlerinin tüketicisi olan hastalarının beklentilerini karşılayıp memnun edebilmeleri, hasta 

memnuniyetini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaları ve bu faktörlere ilişkin hizmet süreçlerini 

geliştirmeleri ile mümkündür.  

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ- HASTA MEMNUNİYETİ KAVRAMI VE KAPSAMI 

Müşteri kavramı, İşletme ana bilim dalı içerisinde Pazarlama bilim dalının literatüre 

kazandırdığı ve üzerinde çalıştığı bir kavramdır. Bu nedenle sosyal bilimler açısından ekonomik 

anlamda gelir elde etmeyi bekleyen her kurum için mal ya da hizmet (ürünü) tüketen herkes 

potansiyel müşteridir. Ancak sektörden sektöre “müşteri” kavramının karşılığı, mesleğin jargonu 

bakımından farklılık gösterir. Bu kavram, Tıbbi Faaliyetler için hasta, Otelcilik faaliyetleri için 

misafir, Spor Kulübü faaliyetleri için üye, Eğitim faaliyetleri için öğrenci, Gayrimenkul faaliyetleri 

için kiracı, vb. karşılıklar bulabilmektedir. Ancak temelde her bir müşterinin nihai hedefi aldığı mal 

ya da hizmetten beklentisinin karşılığını almak ve memnun olmaktır.Pazarlama bilim dalı, 

işletmelerin müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurma hedefinin nasıl gerçekleştirileceği ve 

müşterilerinnasıl memnun edileceği sorularına yanıt aramaya çalışmaktadır. Çünkü “müşteri 

memnuniyeti”, ilgili tüketicileri memnun kaldıkları ürüne yeniden yönlendiren bir tatmin 

duygusudur. Bu bakımdan, müşterilerin memnun edilmesi, işletmelerinin sürekliliği ve karlılığı 

bakımdan önem taşımaktadır. 

Sağlık sektöründe, sağlık hizmetlerini tüketenlere “müşteri” denmesi etik olarak istenmeyen 

ve tartışılan bir kavramdır. Çünkü Tıp literatüründe hastanın ekonomik bir karşılığından söz 

edilmemektedir. Ancak sosyal bilimler açısından bir sağlık kurumununidari faaliyetleri baz 

alındığında, bu sağlık kurumlarının da birer işletme olduğu söylenebilir. Çünkübu kurumların 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerden gelir elde etme, döner sermaye gelirlerini arttırma ve kar sağlama 

beklentileri söz konusudur. Ayrıca hastaların da sağlık hizmetlerinin tüketicisi oldukları 

düşünülürse, bu hedef kitlenin medikal açıdan hasta olmanın yanı sıra idari faaliyetler açısından da 

birer müşteri olduğu söylenebilir. Bu bağlamda hastaların, aldıkları hizmete ilişkin memnun 

edilmeyi bekleyen birer“müşteri” gibi muamele görmeyi hak ettikleri de söylenebilir.Tabi ki tıbbi 

etiğin ihlal edilmemesi ve medikal süreçlerin aksamaması koşulunun esas alınması önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda sağlık sektöründe “hasta-müşteri” kavramı “alacağı sağlık hizmetine 



 

651 
 

ilişkin beklentileri olan ve bu beklentilerinin karşılanması yoluyla tatminolmayı hedefleyen 

potansiyel sağlık hizmetleri tüketicileridir” olarak ifade edilebilir ki (Tervo-Heikkinen, 2008), bu 

çalışmada hem “hasta” hem “müşteri” kavramı yan yana kullanılacaktır.  

Sağlık kurumlarının “hasta (müşteri) odaklı olma” çabaları pazarlamanın bugün geldiği 

boyutu açıklamaktadır. Bu boyut ise sağlık kurumlarının hastaları ileiletişimlerinin önemini 

artırmaktadır. Günümüz sağlık kurumlarında hedeflenen,hastaların istek ve ihtiyaçlarına uygun 

hizmetler üretmek ve onlarla uzunsüren ilişkiler kurabilmektir. Geleceğe taşınabilecek bu uzun 

süreli hasta - sağlık kurumu ilişkisi ile ilgili hastanın ilgili sağlık hizmetine ihtiyaç duyacağı her 

durumda aynı sağlık kurumunu / sağlık profesyonellerini tercih etme ihtimali artacaktır. Ayrıca 

aldığı sağlık hizmetlerinde memnun edilmiş hasta potansiyel diğer sağlık hizmetleri tüketicilerine 

de olumlu yönde geri bildirimde bulunacaktır. Pazarlama literatüründe müşteri memnuniyeti, “arzu 

edilen kalitede birürünü (malı veya hizmeti), istenen fiyat düzeyinde, istenen zamanda ve istenen 

yerde müşteriye ulaştırmak” şeklinde tanımlanmaktadır (Tengilimoğlu, 2011). Bu tanımlamadan 

potansiyel alıcıların “isteklerinin” ne olduğunu ortaya çıkarmak önem taşımaktadır. Bu bakımdan 

çalışmadan elde edilen bulguların sağlık kurumlarının hastalarını (müşterilerini) memnun etmeleri 

bakımından hangi faktörleri dikkate alıp geliştirmeleri açısından önem taşımaktadır. 

Hasta (müşteri) memnuniyeti farklı etkenlerin toplamından meydana gelmektedir. Bunların 

en temel olanları (Tengilimoğlu, 2011; Vinagre ve Neves, 2008).; 

1. Sağlık kurumlarının pazarın koşullarını analiz edebilme yeteneği (sektördeki diğer sağlık kurumları 

ne farklı olarak ne tür hizmetler ile farklılaşıyorlar?) 

2. Sağlık kurumlarının hastaların (müşterilerin) ihtiyaç ve beklentilerini ortaya çıkarabilme yeteneği ( 

anket, yüzyüze görüşme, odak grup çalışmaları ve / veya ikincil kaynaklar üzerinden Pazar 

araştırmaları yapıyorlar mı?) 

3. Sağlık kurumlarının ortaya çıkarılan ihtiyaç ve beklentileri karşılama yeteneği 

4. Sağlık kurumlarının hastalarıyla (müşterileriyle) sürekli ilişki kurabilme yeteneği 

Hastaların (müşterilerin) memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi; hizmet kalitesinin 

artırılması ve hastaların beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunulması bakımından 

önemlidir (Söylemez). Yukarıdaki etmenler ışığında hasta (müşteri) memnuniyet düzeyinin 

arttırılması yoluyla sağlık kurumlarının genel olarak aşağıdaki konularda gelişme göstereceği ifade 

edilebilir; 

 Pazar payında artış, 

 Hasta (müşteri) şikayetlerinde azalış, 

 Maliyetlerde azalma, 

 İş motivasyonunda artış, 

 Rekabet gücünde artış, 

 Marka değerinde artış ve kurum imajında olumlu yönde gelişme, 

 Hasta (müşteri) sadakatinde artış, 

 Karlılıkta artış 

 

HASTA MEMNUNİYETİ-TATMİN ve BEKLENTİ KAVRAMLARI İLİŞKİSİ 

Artık sağlık kuruluşları, hastaların medikal ihtiyaçlarının yanı sıra, estetik, duygusal, görsel 

ve sosyo-kültürel ihtiyaç ve beklentilerine de cevap verebilir duruma gelmekzorunda kalmışlardır. 
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Çünkü bir sağlık kuruluşunun ve tedavi sürecinin başarısı hastanın, kurumun hem medikal hem de 

idari faaliyetlerinden tatminolarak tedaviye devam etmesi ve sonuçlandırılması ile mümkün 

olabilmektedir.Medikal ve/veya idari süreçlerden farklı düzeylerde tatmin olmayan hastatedaviyi 

yarıda kesebilmekte veya başka sağlık kuruluşuna başvurabilmektedir.Bu durumda sağlık kurumu 

açısından başarısız hizmet üretimi söz olmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmeti veren kurum ve 

profesyonellerin başarısı, hem medikal hem idari süreçler bakımdan tatmin olmuş hastanınkatılımı 

ile tedaviyi uygulamak ve sonuçlandırmakla mümkün olabilecektir. (Güllülü vd., 2008). 

Sağlık kurumlarının temel çıktılarından biri olması gereken hasta (müşteri) memnuniyeti bu 

bağlamda tatmin olmuş hasta (müşteri) ile mümkündür. Bu nedenledir ki, hastaların (müşterilerin), 

her hangi bir sağlık hizmetinden tatmin olmalarını sağlayacak faktörlerin ortaya çıkarılması, hasta 

(müşteri) memnuniyetinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. (Kavuncubaşı, 2000). 

Tatmin, hastaların alacakları sağlık hizmetlerine ilişkin beklentilerinin karşılanması ile 

ilgilidir. Eğer hizmetin sağladığı fayda en az hastanınbeklentisi kadar ise, hasta o hizmetten tatmin 

olmaktadır. Ancak ilgili sağlık hizmeti, hastanın beklediği faydaları sağlamıyorsa o zaman da hasta 

tatmin olamamaktadır (Serbest, 2006).Hasta memnuniyeti “hastanın zihnindeki beklentilerinin ne 

düzeydetatmin edildiği konusunda bilgi veren, esas otoritenin hasta olduğunu ve aldığı 

hizmetinkalitesini somut ve soyut düzeyde gösteren temel ölçüt” olarak bildirilmiştir (Kılınç, 2009). 

Sağlık hizmetleri ile ilgili hasta memnuniyeti ilk kez 1956 yılında AmerikaBirleşik 

Devletlerinde hemşirelik alanında değerlendirilmiştir. Son yıllardaözellikle gelişmiş ülkelerde hasta 

memnuniyeti sağlık bakım kalitesinin birölçütü olarak önemli bir yere sahiptir (Kılınç, 2009).Sağlık 

hizmetleri açısından baktığımızda hasta memnuniyetini sağlamak,bir sağlık kuruluşunun önündeki 

en zor ve hassas konudur. Çünkü yapılanaraştırmalara göre hasta beklentileri ile tatmin düzeyleri 

arasında her zamandoğrusal bir ilişki bulunmamaktadır (Güllülü vd., 2008). 

Özetle denilebilir ki; sağlık kuruluşlarının hasta memnuniyetini yakalayabilmeleri için 

sağlık hizmetlerinden gerek medikal gerek idari anlamda hastaların beklentilerini ortaya 

çıkarabilmeleri gerekmektedir. 

 

HASTA MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Hastaları memnun etmek, onların istek ve beklentilerini karşılamak için sağlık kurumlarında 

faaliyet gösteren medikal ve idari yöneticilerin, hasta tatminini etkileyen faktörleri belirlemesi 

gereklidir. Böyleceyöneticiler, hasta tatminini yükseltmek için neler yapılması gerektiğini 

kararlaştırabilir (Kısa, 2007).Hasta tatminini etkileyen kriterler, medikal alt yapı, fiziksel alt yapı, 

teknolojik alt yapı, yönetimsel ve idari alt yapı olarak özetlenebilir.Sağlık pazarlaması literatüründe 

medikal koşulların tamamen sağlandığı varsayımından yola çıkılarak geliştirilmiş sosyal bilimleri 

temsil eden modeller söz konusudur. Bu modeller aracılığıyla geliştirilen ölçekler ile, hasta 

memnuniyetinde etkili olan yönetimsel ve idari alt yapı faktörleri aşağıdaki sıralanmıştır.  

 

İdari Personel-Hasta Etkileşimi 

Hastane hizmetleri bir ekip hizmetini gerektirir. Medikal kadro ile idari kadronun sağlık 

kurumunu temsil etme özelliklerini taşıması son derece önemlidir. Kaliteli hizmet, hastanedeçalışan 

her kategoriden personelin sorumluluğundadır. Hizmetin bir bölümünde veyahizmet sunan grubun 

birinde aksama ya da düzensizlik varsa, hastaların buaksaklıkları algılamaları diğer alanlara da etki 

etmekte ve hastane imajınıetkilemektedir (Yanık, 2000). Bu bakımdan sadece medikal personelin 

ihtisası ya da ilgisi verilen hizmetin memnuniyeti için yeterli olmayacağı gibi, sadece idari 

personelin operasyonları iyi izlemesi de yeterli olmayacaktır.Bu bağlamda medikal işgücünün yanı 

sıra idari işgücügerek nicelik gerek nitelikbakımından yeterli özelliklere sahip değilse, hizmet 



 

653 
 

kalitesi düşük olacaktır.Hizmet sunumunun her aşamasında hastalarla birebir ilişkihalinde olan idari 

personel hastalarınsağlık kurumuna bakış açısı vehizmetlerden tatmin düzeyi üzerinde oldukça etkili 

olmaktadır (Korkmaz, 2003). 

 

Doktor Davranışı 

Doktorların kişilerarası ilişki becerisi, hasta tatminini etkileyen en önemlifaktördür. 

Hastalar, doktorların verdikleri hizmetin kalitesini değerlendirirken,doktorun en az uzmanlık bilgisi 

kadar, hastayı dinleme, hastaya duyarlı olma, yeterli zamanayırma, nezaket ve saygı gösterme gibi 

davranışlarını göz önündetutmaktadırlar. Doktor davranışı, hasta tatmini yanında verilen hizmetin 

değerini de artırmaktadır. Hasta ve doktor arasında olumlu ilişki kurulmasıdurumunda hastalar 

doktorların önerilerine tamamen uymakta vetedavilerine ara vermemektedirler (Kısa, 2007). Bu 

sayede sağlık kurumu ile de iletişimin sürekliliği sağlanabilecektir. 

 

Hemşire ve Sağlık Personeli - Hasta Etkileşimi 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda, doktor dışındaki sağlık personelinin temel işlevi, hastaya 

sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için hekime medikal destek sağlamaktır. Bu destek sürecinde 

hemşire ve sağlık personelinin görev tanımlarında yer alan faaliyetleri icra ederken, hastayı 

dinleme, hastaya duyarlı olma, yeterli zaman ayırma, nezaket ve saygı gösterme, hekim ile 

iletişimini sağlama ve gerektiğinde hastaya telkinde bulunma gibi davranışlarının da hastalar 

tarafından önemsendiği ortaya çıkarılmıştır. 

 

Bilgilendirme 

Hasta;alacağı sağlık hizmeti süresince genel durumunu, fizyolojik ve psikolojik olarak 

başından neler geçeceğini, ne kadar süre sağlığından yoksun şekilde kalacağını ve ne türtedavi 

süreçlerinden geçeceğini merak etmektedir. Hastaların; sağlık durumuhakkında 

bilgilendirilmelerinin, hasta memnuniyetini etkilediği çeşitli araştırmalarca dasaptanmıştır (Kısa, 

2007). Ayrıca bunun yanı sıra, verilen hastanın sağlık hizmeti süresince sorumlu olacağı sigorta ve 

ödeme işlemleri, randevu prosedürleri, yatış ve taburcu olma protokolleri, tedavinin devamına 

ilişkin prosedürler, faturalama ve tahakkuk işlemleri gibi operasyonel ve idari süreçlere ilişkin 

bilgilendirmelerin bu hasta memnuniyetini de etkilediği saptanmıştır. 

 

Marka Değeri ve Kalite Algısı 

Günümüz Pazarlama literatüründe, ihtiyaçlar rasyonel ve iirasyonel ihtiyaçlar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Rasyonel ihtiyaçlar yokluğu kayba neden olan ihtiyaçlar olup, irrasyonel ihtiyaçlar 

ise, yokluğu kayba neden olmayan ve giderilmesi kişiyi tüketim hazzına ulaştıran ihtiyaçlardır. 

Örneğin, bir hamile kadının rasyonel ihtiyacı kadın doğum ve yenidoğan servisi bulunan bir 

hastanede doğum yapmaktadır. Ancak ilaveten lüks dekorasyona sahip, ileri teknolojik imkanların 

ve özel konuk ağarlama odalarının / misafirhanelerinin bulunduğu bir hastanede doğum yapmak ise 

irrasyonel bir ihtiyaçtır. Ancak günümüzde tatmin olmayı bekleyen sağlık tüketicileri, sadece temel 

sağlık hizmeti almak istememekte aynı zamanda kendilerini özel hissedecekleri, 

şımartılabilecekleri, özel donanımlara ve fiziksel doygunluğa sahip, marka değerine ulaşmış 

kurumlardan sağlık hizmeti almak istemektedirler. Bu sayede, hasta tedavi olmanın yanı sıra özel 

hizmet alabilmiş olmanın tüketim hazzını yaşayabilecek, yaşadığı sosyal sınıf içerisinde bir prestij 

elde edebilecek ve ilgili sağlık kurumu için özel olduğunu hissedebilecektir. Bu bakımdan günümüz 
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sağlık kurumlarının, medikal yeterliliklerinin yanı sıra marka değerlerini arttıracak pazarlama ve 

kurum iletişim faaliyetlerine de önem vermeleri gerektiği ifade edilebilir. 

 

Beslenme  

Hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri belirlemek için yapılanaraştırmalarda, hastaların 

hastane hizmetleri ile ilgili aktardıkları görüş ve değerlendirmelerde beslenme hizmetlerine çok yer 

verdikleri ortaya çıkmıştır.Hastalar yemeğin sadece lezzetinden değil, yemeği sunan kişilerden, 

yemeğinsunuluş biçiminden ve görüntüsünden de etkilenmektedirler. Hastaya sunulanyemek, diyet 

yemeği de olsa sunum biçimi iyi olduğunda, hastalar memnuniyetlerini olumlu 

değerlendirmektedirler (Kısa, 2007).İlaveten ücret dahilinde hasta odalarına gerçekleştirilen servis 

imkanlarının, ortak alandaki kantin / cafe servisinin ve ücretsiz sağlanan yiyecek-içecek 

ikramlarının da önemsendiği görülmektedir.  

 

Fiziksel ve Çevresel Koşullar 

Sağlık kurumlarının sağladığı fiziksel imkanlar, hastaların önem verdikleri memnuniyet 

boyutlarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlık kurumlarının mimari olarak şık ve özenli 

tasarlanmış mekanlar olması, ortamın temiz, bakımlı, havadar ve görsel olarak kişiyi rahatlatıyor 

olması hastalar için bir memnuniyet unsuru olmakta ve ayrıca kurumun bir anlamda tanıtım 

faaliyetlerine de destek vermekte, sağlık kurumlarının yeniden tercih edilme 

şansınısağlamaktadır.Ayrıca fiziksel ortam, tüketicinin hizmet satın alımı öncesinde 

aradığıipuçlarını vermesi bakımından, önemli bir kaynaktır (Esatoğlu, 1997). 

 

Bürokrasi 

Hasta memnuniyetini etkileyen önemli boyutlardan birisi de hastanedekibürokratik 

süreçlerdir. Sağlık kurumunun yönetimi ve organizasyonundan kaynaklı operasyonel zaman 

kayıpları, alınan sağlık hizmeti sırasındaki uzunbeklemeler ve uzayan prosedürsel işlemler 

memnuniyeti olumsuz etkileyen faktörler olarak sıralanabilmektedir. Pek çok hastane için, 

hastaların yatış vetaburculuk hizmetleri, hastaların ve yakınlarının uzun süre bekletilmesi nedeniyle 

problem haline dönüşebilmektedir. Hastaların zaman kaybından dolayımutsuz ve tatminsiz olarak 

sağlık kurumundan ayrıldıkları kolaylıkla gözlenebilmektedir (Esatoğlu, 1997). 

 

Güven 

Hastanın yabancılık çektiği ve genellikle kafasında soru işaretlerinin yoğun olduğu klinik / 

hastane ortamlarına uyum sağlaması kendisini ilgili sağlık kurumunda ne kadar güvenli hissetmesi 

ile ilişkilidir. Lewis(1990), hasta tatminiyle ilgili literatür incelemesinde, pek çok araştırmadayer 

alan memnuniyet boyutlarından birisi olarak hastanenin medikal bakım vetedavisine, ekibine ve 

ortamına duyulan “güven” boyutunu belirtmiştir. Hastalar kendilerine yapılan teşhis ve tedaviden 

her zaman emin olmakistemektedirler. Çoğu zamanda medikal bakımın özellikleri nedeniyle, 

hastalarkarar verici konumda bulunamadıklarından, alınan hizmeti içeriği gereği 

hastalarınhastaneye, sağlık personeline ve verilen medikal bakıma güvenleri olmasıönemlidir 

(Esatoğlu, 1997). 
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ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ  

Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Bu çalışma ile,  

1. İstanbul’daki Kamu ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerinden yararlanan hastaların memnuniyet 

düzeylerini etkileyen faktörlerin önem derecelerini karşılaştırılmalı olarak ortaya çıkarmak, 

2. İstanbul’daki Kamu ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerinden yararlanan hastaların aldıkları 

hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

Çalışmanın kapsamını İstanbul il merkezinde bulunan Kamu ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı 

Kliniklerinden yararlanan hastalar oluşturmaktadır. Çalışma gerek zaman kısıtlaması olması ve 

gerekse de verilere ulaşmanın güçlüğü bakımından kısıtlara sahiptir. Bu nedenle İstanbul il sınırları 

içerisinde bulunan 5’şer Kamu ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerinden öğrenci araştırmacının 

kendisi tarafından hastalara yüz yüze anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu hastanelerden toplanan 

anketlerden toplamda 183 adet anket araştırmada kullanılacak niteliğe sahiptir. 

Hastalar tesadüfî olarak seçilmiştir. Anket çalışmasında, katılımcılara literatür bölümünde 

yer verilen 8 memnuniyet faktörüne ilişkin 2’şer önermenin yer aldığı 16 soru sorulmuştur.  Anket 

soruları Likert Ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Bu ölçekte “1: Tamamen Katılıyorum”, “2: Kısmen 

Katılıyorum”, “3: Kararsızım/Bilmiyorum” “ 4: Çok Az Katılıyorum” “ 5: Hiç Katılmıyorum” 

olarak ifade edilmiştir. Önermeler oluşturulurken literatür taraması yapılarak daha önceden yapılmış 

olan çalışmalar incelenip önemli faktörler önerme haline getirilmiştir. 

Analiz testleri olarak, frekans ve yüzde dağılımları, tanımsal istatistikler (ortalama, x ve 

standart sapma, s ) ve varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Analiz sonuçları SPSS 16.0 

istatistik paket programı kullanılarak elde edilip yorumlanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik testleri 

Cronbach Alpha (İç Güvenilirlik) katsayısı hesaplanmış ve sonuç 0.921 olarak bulunmuştur. 

Sonucun sosyal bilimlerde kabul edilen 0.70 güvenilirlik oranından (Nunally, 1978) yüksek çıktığı 

ve bu anlamda yapılan çalışmanın güvenilir olduğu söylenebilir. Buna göre araştırmada kullanılan 

ölçeğin iç tutarlılık oranı istatistiksel olarak kabul gören bir düzeydedir. 

 

Bulgular ve Yorum 

Anket verilerine göre katılımcıların 128’ü (%45,3) kamu hastanesine, 155’i (54,7)özel 

hastaneye gitmiştir. Ankete katılanların 120’si (%32,8) ’21 ve 31’;89’u (%26,2) ‘32–43’; 74’ü 

(%20,7) ise ’44 ve üzeri’ yaş grubundadır. Katılımcıların 148’si (%52,2) kadın, 135’i (%47,3) ise 

erkeklerden oluşmaktadır.  

Bulgular kamu ve özel ağız ve diş kliniklerinin ayrımına göre katılımcıların hastaneden 

aldıkları hizmete ilişkin memnuniyet önermelerinin önem sıralamasına ilişkin tanımsal istatistikler 

ve varyans (ANOVA) analizi ile aşağıda verilmiştir: 

1. Buna göre en düşük ortalamalar; kamu ağız ve diş sağlığı kliniğinde “2,43” ile “ Fiziksel ve 

Çevresel Koşullar” ve 1,98 ile “İdari Personel Davranışı” önermelerinde iken; özel ağız ve diş 

sağlığı kliniğinde ise “2,87” ile “Bürokrasi” ve “2,28” ile Hemşire ve Sağlık Personeli Davranışı” 

önermelerinde görülmektedir. 

2. En yüksek ortalamalar ise; kamu ağız ve diş sağlığı kliniğinde “3,48” ile “Güven” ve “2,98” ile 

“Doktor Davranışı” iken, özel ağız ve diş sağlığı kliniğinde ise “2,89” ile “Doktor Davranışı” ve 

“3,01” ile “Marka Değeri ve Kalite Algısı” önermelerinde görülmektedir.  

3. Varyans analizi sonuçlarına göre, grup ortalamalarının 8 memnuniyet faktörünü temsil eden 16 

önermede için de %1-%5 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği gözlenmiştir. 
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Varyans analizi sonuçlarına göre, 

 Kamu ağız ve diş sağlığı kurumları hastaları için, ilgili sağlık kurumunun hastaya “güven” vermesi 

ve “doktorun hastası ile olan iletişimi” hastalar için daha önemliyken, bu faktörlere kıyasla “idari 

personelin hastalara karşı tutum ve davranışları” ile sağlık kurumlarında “özenli, bakımlı ve temiz 

fiziksel ve çevresel koşullarının sağlanması” daha az önemli faktörlerdir.  

 Özel ağız ve diş sağlığı kliniklerinin hastaları için, ilgili sağlık kurumlarında görev yapan 

“hekimlerin hastası ile olan iletişimi” ve sağlık kurumlarında kurumun “marka değeri ve kalite 

algısı” hastalar için daha önemliyken, bu faktörlere kıyasla “bürokratik süreçler” ve “hemşire ve 

sağlık personeli davranışları” daha az önemli faktörlerdir. 

 Frekans dağılımları bakımından özel ağız ve diş sağlığı klinikleri hastalarının % 48’i genel 

memnuniyet değerlendirmesinde “Çok Memnunum” ve %27’si “Memnunum” ifadesini yanıtlarken, 

kamu ağız ve diş sağlığı kliniklerinin hastaları ise %31’i genel memnuniyet değerlendirmesinde 

“Çok Memnunum” ve %18’i “Memnunum” ifadesini yanıtlamıştır. Gelecekte yapılacak 

çalışmalarda memnuniyeti etkileyen her bir faktör bazında hizmet alınan sağlık kurumuna ilişkin 

memnuniyet analizi yapılması önerilmektedir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Sonuç olarak görülmektedir ki, hasta memnuniyetinin sağlanması için sağlık kurumlarının 

hedef kitlerinin beklentilerini dikkate alarak iş süreçlerini tasarlamaları büyük önem taşımaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin tüketicileri olan hastaların, bir sağlık kurumunu gerek ilk kez tercih 

etmelerinde, gerekse yeniden tercih etmelerinde ve başkalarına aldıkları hizmeti tavsiye etmelerinde 

büyük ölçüde beklentilerinin karşılanması ve hasta memnuniyetinin sağlanması etkili olmaktadır. 

Bu bakımdan potansiyel hastaların memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin ve hastaların memnuniyet 

düzeylerinin ortaya çıkarılması dikkat çekici bir araştırma konusu olmuştur.  

Araştırma bulguları gösteriyor ki, memnuniyet faktörlerinin önemive düzeyleri kamu ve 

özel ağız ve diş sağlığı kliniklerinin hastalarına göre farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, kamu 

ve özel ağız ve diş sağlığı kliniklerinin, hizmet kapsamları aynı ya da benzer olsa da hedef 

kitlelerinin beklentilerinin farklılık göstermesi nedeniyle iş süreçlerinin bazı açılardan farklılık 

göstermesi gerekebilecektir. 

Karşılaştırmak gerekirse; 

 Kamu ağız ve diş sağlığı klinikleri, hastaları için ilk sırada önemli olan “güven” faktörünü ön plana 

çıkarmalı ve kurumun hastalarına güven verebilmesi için gerekli süreçleri tasarlaması 

gerekmektedir. Yine kamu ağız ve diş sağlığı kliniklerinde “doktorların hastası ile olan iletişimi” 

hususunda sağlık profesyonellerinin sağlık iletişimi geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Gerekirse bu 

alanda hizmet içi eğitimler verilmesi sağlanabilir.  

 Özel ağız ve diş sağlığı klinikleri, hastaları için ilk sırada önemli olan, “doktorların hastası ile olan 

iletişimi” hususunda sağlık profesyonellerinin sağlık iletişimini geliştirilmeli ve desteklemelidir. 

Gerekirse bu alanda hizmet içi eğitimler verilmesi sağlanabilir. Yine özel ağız ve diş sağlığı 

kliniklerinde “marka değerli ve kalite algısı” hastalar için önemli olduğundan özel ağız ve diş 

sağlığı kliniklerinin marka olma yolunda profesyonel pazarlama yaklaşımları izlemesi ve kalite 

algılamalarının arttıracak akreditasyonlar alıp, kalite odaklı hizmet süreçleri tasarlamaları önem 

taşımaktadır. 

Ayrıca memnuniyet düzeylerine ilişkin frekans dağılımları yorumlandığında ise, 

İstanbul’daki özel ağız ve diş sağlığı kliniklerinden genel olarak memnuniyetin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, özel kliniklerin ilgili memnuniyet faktörlerini kamu kliniklerine göre 

daha fazla temsil ettiği söylenebilir. Bu bakımdan literatür bölümünde ifade edilen 8 memnuniyet 

faktörü bakımından kamu ağız ve diş sağlığı kliniklerinin kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. 
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Gelecekte yapılacak ileri düzey araştırmalarla bu memnuniyet farklılığının hangi faktörlerden 

kaynaklandığı hesaplanabilir. 
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VAKA BAŞI MUAYENE MALİYETLERİNİN KONTROL EDİLEBİLİRLİĞİ 

                   Suat Yıldırım

 

                      Metin Kılıç


 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, hastanelerde vaka başı muayene maliyetlerini Kontrol 

edilebilirliğini araştırmaktır. Bu amaçla veri toplama amacıyla öncelikle hastane yönetiminden 

izin alınarak belge incelemesi yapılmıştır.  2012 Ocak-Haziran dönemine ait 10 adet poliklinik 

çalışma gurubunu oluşturulmuştur.  

Araştırma yapılan hastanede, sağlık uygulama tebliğinin belirttiği vaka başı muayene 

ücretlerini aşan ve altında kalan durumlar tespit edildi. Hastanede vaka başı ödeme uygulamasının 

hastaneler için herhangi bir olumsuzluk teşkil etmediği söylenebilir. Ancak Hastanede 6 ayda 

toplam 172.247,67 TL hastalar için gerekli olup hekim tarafından istenmiş olan tetkik tutarları 

vaka başı bedelini aşan miktarı SGK tarafından hastaneye ödemesi yapılmamaktadır. 

Vaka başı ödeme modeli,  sağlık kuruluşlarının polikliniklerden yeterli miktarda tetkik 

isteme imkanlarını kısıtlamakta, maddi kayıplara yol açmakta, hasta için yapılmış olan tetkik 

bedellerini vaka başı tutarı aştığı için alamamaktan dolayı hastaneyi olumsuz etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: vaka başı muayene maliyetleri, hastane ,sağlık  

ABSTRACT 

Purpose of this study is to investigate the controllability of examination costs per case. For 

this purpose, document review was conducted with the permission of the hospital management. 10 

policlinic working groups were established during the period of January and June 2012.  

The cases regarding the examination costs per case which are above or below the limits set 

by the health application regulation were determined in the hospital that research was conducted. 

It can be said that the cost per case application does not constitute any negatives for hospitals. 

However, because the hospital exceeded the limit of the cost per case by 172.247,67 TL in six 

months SGK doesn’t make any payment for the exceeding part.  

Examination cost per case model limits healthcare organizations for medical tests, causes 

material loss and affect hospitals financially because they can’t receive the exceeding part from 

SGK.   

 Key Words: costs per case, hospital, 

 

1.Giriş 

“Muhasebe geçmişte gerçekleşmiş mali nitelikteki olguları belirleyen ve vergi matrahını 

saptama amacı güden bir kayıt düzeni olmaktan çıkmış, ileriye dönük ortaya çıkacak çeşitli 

yönetim gereksinmelerine duyarlı bir araç durumuna gelmiştir”(Karcıoğlu,2000:2 ve Bilginoğlu, 

1994:3). İşletme yöneticilerinin devamlı değişen ve gelişen çevre ortamına ayak uydurmalarında 

muhasebe önemli bir araçtır. Zira yöneticiler,  muhasebe ve diğer bilgi sistemlerinden sağlanan 

yardımla etkin ve verimli bir yönetim gerçekleştirebilirler. Aslında bu yönetim muhasebesi 

uzmanlık alanıyla ilgilidir (Karakaya, 2011:8). 

Gerek ülkeler gerekse bireyler açısından sağlık kuruluşları ve sağlık hizmetleri sürekli 

olarak gündemde olan önemli konulardan biridir. Kamu ve özel sektör tarafından yürütülen 
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politikalar sağlık hizmetlerini doğrudan etkilerler. Dolayısıyla, sağlık hizmetleriyle ilgili kararların 

bilimsel kanıtlara dayanması gerekir (Erkol ve Ağırbaş, 2011). 

Erkol ve Ağırbaş yaptıkları bir araştırmada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık 

Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları ile hizmet sunmanın;  geri ödeme süreçlerinde yaşanan 

zorluklar, gecikmeler, kesintiler de düşünüldüğünde araştırma ve eğitim hastanelerinin mali 

sürdürülebilirliklerini tehdit eden sonuçları olduğu kanaatine varmışlardır. Ayrıca, araştırmacılar, 

SGK tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) içerisinde yer alan geri ödeme 

ücretleri veya vaka başı muayene maliyetleri, ilgili tarafların çeşitli eleştirilerine maruz kalmaya 

devam edeceğini belirtmişlerdir. 

Hastane yöneticilerinin mali veriler üzerinde etkinliğinin sağlanabilmesi için hastanelerde 

yapılan giderleri belirlenen maliyet departmanlarına( poliklinik, servis, acil, ameliyathane) 

dağıtılması ve bu merkezlerde toplanan hizmetlerin birim maliyetlerinin hesaplanmasıdır (Erkol 

ve Ağırbaş, 2011 ve Ildır, 2008:17). 

Ülkemizde sağlık alanında yapılan değişikliklerden birisi de araştırma konusunu teşkil 

eden Sağlık Bakanlığı Uygulama Genel Tebliği ile verilen sağlık hizmetlerinde paket 

uygulamasına geçilmesidir.  

Hastanelerde yapılan her muayene için önceleri Sağlık Bakanlığı fiyat belirlemekte iken 

2007 yılında sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasından sonra bu fiyatlar Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmeye başlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan fiyatlar Bütçe Uygulama Talimatı olarak 

adlandırılırken, SGK tarafından tespit edilen fiyatlar SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) olarak 

adlandırılmaktadır. 

Bütçe Uygulama Talimatında muayene ücreti her hekim için 15,50 TL olup bunun dışında 

yapılan her işlem için ayrı ayrı faturalama yapılmakta iken özellikle 2005 yılından itibaren sağlık 

hizmetlerinin kapsamı genişlemiş, özel sağlık kuruluşlarından tüm SGK mensubu hastaların 

buralardan da sağlık hizmeti alması için yasal düzenlemeler yapılmış olması nedeniyle SGK dan 

sağlık hizmeti satın alan sağlık kuruluşlarının sayısının çoğalması sonucu bir kısım yeni 

düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda ayaktan muayene olan tüm hastalar için fiks ücret 

belirlenmiş (ayaktan vaka başı muayene) Hastane sınıflarına göre hekim muayeneleri için tek bir 

fiyat uygulanmaya başlanmıştır. 26.05.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sağlık Uygulama 

Tebliği 24.madde 1.fıkra 2.bendinde bu durum açıklanmıştır. 

2.Hastanelere Ödeme Modelleri 

Sağlık kurumu tarafından verilen sağlık hizmeti sonucunda hastanelere yapılacak olan 

bazı ödeme çeşitleri sıralanmış olup kısa tanımları aşağıda verilmiştir (Ateş, 2011: 44-45):  

 Fatura bedelinin ödenmesi 

 Vaka başına ödeme 

 Paket fiyat ödemesi  

Fatura Bedelinin Ödenmesi modeli, hastanın hastanede bulunduğu süre içinde tüm 

maliyetleri hastanın faturasına yansıtılmak suretiyle hesaplanan tutar fatura edilerek hastaneye 

ödenmesi esasına dayanır. 

Vaka başına veya teşhise göre ödeme, vakanın teşhisi ve tedavisine bakılmaksızın her bir 

vaka için önceden belirlenmiş bir ödeme yapılmasına denmektedir. 1983 yılında hastanelere 

ödeme şekli olarak uygulanan bu modelde  çoğunlukla  geleceğe dönük ödeme şeklinde 

yapılandırılmıştır. Hasta için yapılmış olan gerçek maliyetler dikkate alınmadan her vaka başına 

standart bir ödeme yapılmaktadır (Ildır, 2008:139).   Diğer bir model ise vaka sınıflandırma 

sistemidir. 
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Vaka başına ödeme modelinin tasarlanması sırasında hasta kalış süresinin düşürülmesi, 

kalitenin belirli surette tutulması ve girdi maliyetlerin düşürülmesi gibi işlemlerle vaka başı 

maliyetin düşürülmesi beklenmektedir. Bu da sosyal güvenlik kurumları açısından maliyetlerin 

düşürülmesi ile vaka başı fazla ödemede bulunma riskini ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu modelde 

sağlık kurumları hizmet satışlarını miktar olarak artırmak suretiyle yani çok sık aynı hasta 

üzerinde farklı vaka girişleri yapabilmektedir. Ayrıca hastanelerin yüksek ücretli hastalara öncelik 

vermesi, diğer vakaları kabul etmemesi görülebilir (Ildır, 2008:138). 

 Ayaktan başvurularda yapılacak ödemelerde öncelikle sağlık kuruluşları sınıflandırılıyor. 

Daha sonra “Sağlık Uygulama Tebliği EK-10/B”de gösterilen  uzmanlık dallarına göre önceden 

belirlenen fiyatlar esas alınır. 

Paket fiyat modeli, hastanın sadece ameliyat hizmeti kullanması durumunda hastaneye 

yapılacak ödeme modelidir. Ameliyat sonrası olası bir komplikasyon olursa yatış süresinin 

uzaması halinde hastane sigorta kurumundan ek bir ödeme talebi yapabilir.  

 

3.Bir Hastanede Vaka Başı Muayene Maliyetlerinin Kontrol Edilmesiyle İlgili Araştırma 

Erzincan ilinde bir hastanede vaka başı muayene maliyetleri konulu bir araştırma yaparak 

incelemeler yapılmıştır.  

 3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, hastanelerde vaka başı muayene maliyetlerini Kontrol 

edilebilirliğini araştırmaktır. Vaka başı maliyetlerin gerçekte hasta/ hastalık bazında çok farklı 

olabileceği göz önünde tutulursa özellikle hastaların vaka başı maliyeti yüksek veya düşük 

olabilir. Bu durumda sağlık kurum yöneticileri aylık seviyede ortalaması yüksek seyreden 

poliklinikleri uyararak hastanenin zarar etmesini engelleyebilirler. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Vaka başı muayene maliyetlerini kontrol edebilmek için bir hastane seçilmiştir. Veri 

toplama amacıyla belge incelemesi yapılmıştır. Bir hastaneden 10 adet poliklinik hekimi çalışma 

grubunu oluşturmaktadır. Diğer poliklinikler kapsam dışı tutulmuştur. Ancak örneğin dahiliyede 4 

poliklinik var ise bunlardan sadece biri kapsam içine alınmıştır. Veriler Hastane yönetiminden 

izinli ve gerçek olup, 2012 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bulunmaktadır.  

Toplam vaka gelir tutarı =  Hasta sayısı  x Vaka Tutarı 

Vaka altı hasta sayısı: Toplam hasta içersinde Vaka tutarının altında mal edilen hasta 

sayısı 

Vaka üstü hasta sayısı: Toplam hasta içersinde vaka tutarının üstünde mal edilen hasta 

sayısı 

 Vaka Üstü Toplam Tutar=  Vaka üstü hasta hasta sayısının hastaneye gerçek maliyeti 

(Vaka Tutarı ile birlikte) 

Eşit vaka= vaka tutarı ile eşit tutarda olan hasta sayısı 

Toplam İşlem Tutarı(Hizmet Maliyeti) = Toplam hasta sayısı için yapılan tedavi tutarı 

(Otomasyon üzerinden gelen veri) 

Vaka üstü  Kar/Zarar= (Vaka Tutarı x Vaka üstü hasta sayısı) – Vaka üstü toplam tutar 

Kişi başı işlem ortalama tutarı=Toplam İşlem tutarı/Toplam hasta sayısı 

Brüt Kar /Zarar= Toplam vaka geliri tutarı-Toplam işlem tutarı 
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3.3. Bir Hastanede Vaka Başı Muayene Maliyetleri 

Vaka başı muayene maliyetleri İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında geçerli 

bulunmaktadır. Sağlık kurumlarında ayaktan tedavilerde, her bir başvuru için, hastaların hizmet 

aldıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kurumunun bulunduğu sınıflamaya göre, 

Tebliğ eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuru Başına Ödemede 

Uzmanlık Dallarına Göre Fiyat Listesi” nde (EK:10/B) belirtilen fiyatlar esas alınarak başvuru 

başına ödeme yapılır. 

 Halen bu uygulama devam etmekte olup vaka başı fiyatlara rutin Biyokimya tetkikleri, 

Ultrason, ilaçsız düz röntgen grafikleri, EKG vb. tetkikler dahil olup SUT EK:10/C listesinde 

belirtilen ileri derece tetkikler haricen fatura edilmektedir. 

 Ancak bu uygulamada özel hastaneler paketi aşan fiyatlarda hastalardan fark ücret 

alabilmesine karşın Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler hastalardan herhangi bir fark 

alamamaktadır. Bu nedenle dahiliye, endokrinoloji, beyin cerrahisi gibi bazı branşlarda hastaneler 

paket fiyatın üzerinde bir rakam çıksa dahi fark ücret alamadığından poliklinik bazında zarar 

etmektedir. 

 

 

3.4. Bulgular 

Dahiliye polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 3203 vaka (Hasta)muayene 

edilmiştir. Toplam vaka bedeli 144.135 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 1865, vaka üstü hasta sayısı 

1338 dir. Vaka üstü toplam tutarı 80.813,36 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen hasta sayısı 

için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde dahiliye polikliniğinde vaka tutarı ile aynı tutarda 

hasta sayısı bulunmamaktadır. İşlem tutarı toplamda 3203 hasta için yapılan fiili tedavi 

masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 144.135 TL’den 128.348,51 

TL fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 1338 hasta için toplam  80.813,36 TL tedavi 

gideri yapılmış bunun 1338 x 45 TL= 60.210TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup 

(80.813,36- 60.210) kalan 20.603,36 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

 144.135 TL- 128.348,51=15.786,49 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü 

tutardan yapılan ilave tedavi gideri olan 20.603.36 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde 

edeceği kar 36.389,85 TL olacaktı. 

Nöroloji polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 5203 vaka (Hasta) muayene 

edilmiştir. Toplam vaka bedeli 265.353 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 4330, vaka üstü hasta sayısı 

867’ dir. Vaka üstü toplam tutarı 68.063,59 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen hasta sayısı 

için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde nöroloji polikliniğinde vaka tutarı ile aynı tutarda 

hasta sayısı 6 hasta olarak görülmektedir. İşlem tutarı toplamda 5203 hasta için yapılan fiili tedavi 

masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 265.353 TL’den 169.967,20 

TL fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 86 hasta için toplam  68.063,59 TL tedavi 

gideri yapılmış bunun 867 x 45 TL= 34.680 TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup 

(68.063,59- 34.680) kalan 33.383,59 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

 265.353 TL- 169967,20=95.385,8 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü tutardan 

yapılan ilave tedavi gideri olan 23.846,59 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde edeceği 

gelir 119.232.39 TL olacaktı. 
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KBB polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 3415 vaka (Hasta)muayene 

edilmiştir. Toplam vaka bedeli 146.845 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 3415 vaka üstü hasta sayısı 

764 dir. Vaka üstü toplam tutarı 48.823,40 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen hasta sayısı 

için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde KBB polikliniğinde vaka tutarı ile aynı tutarda 

hasta sayısı bulunmamaktadır. İşlem tutarı toplamda 3415 hasta için yapılan fiili tedavi 

masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 146.845 TL’den 102.973,54 

TL fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 764 hasta için toplam  48.823,40 TL tedavi 

gideri yapılmış bunun 764 x 45 TL= 34.380 TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup 

(48.823,40- 34.380) kalan 14.443,4 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

 146.845 TL- 102.973,54=43.871,46 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü 

tutardan yapılan ilave tedavi gideri olan 15.971,40 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde 

edeceği gelir 59.842,86 TL olacaktı. 

Göz polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 4013 vaka (hasta) muayene 

edilmiştir. Toplam vaka bedeli 172.559 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 3847, vaka üstü hasta sayısı 

165’dir. Vaka üstü toplam tutarı 15.257,28 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen hasta sayısı 

için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde göz polikliniğinde vaka tutarı ile aynı tutarda 

olmayan hasta sayısı  1 olarak görülmüştür. İşlem tutarı toplamda 4013 hasta için yapılan fiili 

tedavi masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 172.559 TL’den 

85.547,34 TL fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 165 hasta için toplam  15.257.28  

TL tedavi gideri yapılmış bunun 165 x 45 TL= 7.425 TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek 

olup (15.257,28- 7.425) kalan 7.832,28 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

 172.559 TL- 85.547,34=87.011,66 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü tutardan 

yapılan ilave tedavi gideri olan 8162,28 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde edeceği 

gelir 95.173,94 TL olacaktı. 

Cildiye polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 8732 vaka (hasta) muayene 

edilmiştir. Toplam vaka bedeli 358.012 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 7707 vaka üstü hasta sayısı 

1025 dir. Vaka üstü toplam tutarı 68.706,36 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen hasta sayısı 

için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde cildiye polikliniğinde vaka tutarı ile aynı tutarda 

hasta sayısı bulunmamaktadır. İşlem tutarı toplamda 8732 hasta için yapılan fiili tedavi 

masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 358.012 TL’den 201.437,39 

TL fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 1025 hasta için toplam  68.706,36 TL tedavi 

gideri yapılmış bunun 1025 x 45 TL= 46.125 TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup 

(68.706,36- 46.125) kalan 22.581.36 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

358.012 TL- 201.437,39 = 156.574,61 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü 

tutardan yapılan ilave tedavi gideri olan 26.681,36 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde 

edeceği gelir 183.255,97 TL olacaktı. 

Psikiyatri polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 1620 vaka (hasta) muayene 

edilmiştir. Toplam vaka bedeli 79.380 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 1569 vaka üstü hasta sayısı 

51’ dir. Vaka üstü toplam tutarı 4.057,70 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen hasta sayısı için 

yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde psikiyatri polikliniğinde vaka tutarı ile aynı tutarda 

hasta sayısı bulunmamaktadır. İşlem tutarı toplamda 1620 hasta için yapılan fiili tedavi 
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masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 79.380 TL’den 38.157,19 TL 

fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 51 hasta için toplam  4.057,70 TL tedavi gideri 

yapılmış bunun 51 x 45 TL= 2.295 TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup (4.057,70- 

2.295) kalan 1.762,7 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

79.380 TL- 38.157,19 = 42.222,81 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü tutardan 

yapılan ilave tedavi gideri olan 1.558,70 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde edeceği 

gelir 43.781,51 TL olacaktı. 

Genel cerrahi polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 917 vaka (hasta) 

muayene edilmiştir. Toplam vaka bedeli 50.435 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 865 vaka üstü hasta 

sayısı 52’ dir. Vaka üstü toplam tutarı 4.197,60 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen hasta 

sayısı için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde genel cerrahi polikliniğinde vaka tutarı ile 

aynı tutarda hasta sayısı bulunmamaktadır. İşlem tutarı toplamda 917 hasta için yapılan fiili tedavi 

masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 50.435 TL’den 21.634,99 TL 

fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 52 hasta için toplam  4.197,60 TL tedavi gideri 

yapılmış bunun 52 x 45 TL= 2.340 TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup (4.197,6- 

2.340) kalan 1.867,6 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

50.435 TL- 21.634,99 = 28.800,01 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü tutardan 

yapılan ilave tedavi gideri olan 1.337,6 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde edeceği 

gelir 30.137.61 TL olacaktı. 

Beyin cerrahi polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 3560 vaka (hasta) 

muayene edilmiştir. Toplam vaka bedeli 195.800 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 3467 vaka üstü 

hasta sayısı 93’ dür. Vaka üstü toplam tutarı 7.705,74 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen 

hasta sayısı için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde beyin cerrahi polikliniğinde vaka 

tutarı ile aynı tutarda hasta sayısı bulunmamaktadır. İşlem tutarı toplamda 3560 hasta için yapılan 

fiili tedavi masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 195.800 TL’den 

76.468,38 TL fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 93 hasta için toplam  7.705,74 TL 

tedavi gideri yapılmış bunun 93 x 45 TL= 4.185 TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup 

(7.705.74- 4185) kalan 3520,74 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

195800 TL- 76468,38= 119.331.62 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü tutardan 

yapılan ilave tedavi gideri olan 2.590,74 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde edeceği 

gelir 121.922,36 TL olacaktı. 

Çocuk hastalıkları polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 5800 vaka (hasta) 

muayene edilmiştir. Toplam vaka bedeli 208.800 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 4053 vaka üstü 

hasta sayısı 1747’ dür. Vaka üstü toplam tutarı 124.530,09 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal 

edilen hasta sayısı için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde çocuk hastalıkları 

polikliniğinde vaka tutarı ile aynı tutarda hasta sayısı bulunmamaktadır. İşlem tutarı toplamda 

5800 hasta için yapılan fiili tedavi masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan 

masraftır. 208.800 TL’den 196.249,80 TL fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 1747 

hasta için toplam  124.530,09 TL tedavi gideri yapılmış bunun 1747 x 45 TL= 78.615 TL’lık 

kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup (124.530,09- 78.615) kalan 45.915,09 TL işlem zararı 

görülmektedir.  
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Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

208.800 TL- 196.249,80= 12.550,2 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü tutardan 

yapılan ilave tedavi gideri olan 61.638,09 TL masraf yapılmamış olsaydı  hastanenin elde edeceği 

gelir 74.188,29 TL olacaktı. 

Fizik tedavi polikliniği Ocak-Haziran 2012 döneminde toplam 5305 vaka (hasta) muayene 

edilmiştir. Toplam vaka bedeli 212.200 TL’dir. Vaka altı hasta sayısı 4350 vaka üstü hasta sayısı 

955’ dür. Vaka üstü toplam tutarı 48.057,55 TL’dir. Bu tutar vaka üstünde mal edilen hasta sayısı 

için yapılan fiili tedavi maliyetidir. Bu dönemde fizik tedavi polikliniğinde vaka tutarı ile aynı 

tutarda hasta sayısı bulunmamaktadır. İşlem tutarı toplamda 5305 hasta için yapılan fiili tedavi 

masraflarıdır. Yani toplam vaka bedeli içerisinde yapılan masraftır. 212.200 TL’den 158.909,06 

TL fiili tedavi masrafı yapılmıştır. Burada vaka üstü 955 hasta için toplam  48.057,55 TL tedavi 

gideri yapılmış bunun 955 x 45 TL= 42.975 TL’lık kısmı yine SGK’dan tahsil edilecek olup 

(48.057,55- 42.975) kalan 5.082,55 TL işlem zararı görülmektedir.  

Bu dönemde vaka geliri tutarı ile toplam işlem tutarı farkı toplam kar veya zararı 

vermektedir. Buna göre; 

212.200 TL- 158.909,06= 53.290,94 TL toplamda kar edilmiştir. Ancak vaka üstü 

tutardan yapılan ilave tedavi gideri olan 9.857,55 TL masraf yapılmamış olsaydı hastanenin elde 

edeceği gelir 63.148,49 TL olacaktı. 

10 polikliniğe ait 6 aylık Vaka Bedeli Geliri 1.833.519,00 TL, Vaka Üstü (vaka bedelini 

aşan hastalar için)  tutar  470.212,67 TL,  İşlem Tutarı ( toplam 41.768 hasta için yapılan tedavi 

tutarı yani toplam vaka bedeli gelirinin içerisinden 41.768 hastaya yapılan gider) 1.179.692,96 TL, 

Vaka Üstü kar/zarar ( 41.768 hasta için vaka bedelini aşan toplam miktar) 172.247,67 TL, Toplam 

kar 1.833.519,00 – 1.179.692,96 TL = 653.826,04 TL olduğu görülmektedir.  

4.Sonuç 

Bir hastanede rastgele seçim yapılmış olan 10 poliklinik hekimine ait muayene gelirleri 

incelenmiştir. 6 aylık verilerin toplamları incelendiğinde;  hastanede vaka başı muayene 

ödeme uygulamasının hastaneler için herhangi bir olumsuzluk teşkil etmediği söylenebilir. Ancak 

hastanede 6 ayda toplam 172.247,67 TL hastalar için gerekli olup hekim tarafından istenmiş olan 

tetkik tutarları vaka başı bedelini aşan miktarı SGK tarafından hastaneye ödemesi 

yapılmamaktadır. Yani hastanenin kasasına bu rakam eksik girmektedir. Bu sadece seçimi yapılan 

bir kaç poliklinik olup diğerleri de dikkate alındığında bu rakamın boyutu kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Bu da hastanelerin yeni yatırım yapma, gelişen teknolojiyi satın alma, özel sağlık 

sektöründe olduğu gibi daha yüksek kaliteli hizmet sunma şansını azaltmaktadır.  

Asıl sorun, hastaneler vaka başı bedellerini aşmama çabasına girerek hastaya gerekli 

olmasına karşın bir kısım tetkiklerden kaçınmaya yönelirlerse hastanın teşhis ve tedavisi eksik 

yapılma ihtimali yüksek olacaktır.  

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastaneler, Özel Hastaneler ve Üniversite 

Hastanelerinin tamamı göz önüne alınarak sağlık harcamalarını azaltabilme amacıyla bu yöntem 

SGK tarafından getirilmiştir.  

Özel Hastanelerin hastalardan fark ücret alabilme yetkileri olduğundan dolayı kalan farkı 

veya daha fazlasını hastadan talep etmekte, hastanenin vaka başı ücret aşımı söz konusu olsa dahi 

herhangi bir sıkıntı yaratmamaktadır. 

Bu uygulama sağlık kuruluşlarının polikliniklerden yeterli miktarda tetkik isteme 

imkanlarını kısıtlamakta, maddi kayıplara yol açmakta, hasta için yapılmış olan tetkik bedellerini 

vaka başı tutarı aştığı için alamamaktan dolayı hastaneyi olumsuz etkilemektedir. 



 

665 
 

Vaka başı bedellerinin makul seviyelere yükseltilmesi veya yapılan hizmetin karşılığının 

tam olarak hastanelere ödenmesi öneri olarak sunulabilir. 
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 EK-1 :Hastanede  10 

adet Polikliniğe Ait 

Vaka Bilgileri 

 

Vaka 

Tutarı 

Hasta 

Sayısı 

Toplam 

Vaka 

Vaka 

Altı 

Vaka 

Üstü 

Vaka 

Üstü 

Eşit 

Vaka 

İşlem 

Tutarı 

Vaka 

Üstü 

Kişi 

Başı 

İş.  

      Bedeli 

Hasta 

Sayısı 

Hasta 

Sayısı 

Toplam 

Tutar     

Kar 

Zarar 

Tutarı 

Ort. Kar\Zarar 

POLİKLİN

İK 

DÖNE

M                       

DAHİLİYE 

Ocak 

12 45,00 692 

31.140,0

0 449 243 

14.365,6

7 0,00 

25.768,

29 

-

3.430,

67 37,24 5.371,71 

  

Şubat 

12 45,00 686 

30.870,0

0 426 260 

15.469,2

8 0,00 

26.226,

78 

-

3.769,

28 38,23 4.643,22 

  Mart 12 45,00 579 

26.055,0

0 347 232 

14.054,6

1 0,00 

23.341,

42 

-

3.614,

61 40,31 2.713,58 

  

Nisan 

12 45,00 461 

20.745,0

0 228 233 

14.262,5

0 0,00 

20.246,

56 

-

3.777,

50 43,92 498,44 

  

Mayıs 

12 45,00 392 

17.640,0

0 200 192 

11.984,3

9 0,00 

16.697,

44 

-

3.344,

39 42,60 942,56 

  

Haziran 

12 45,00 393 

17.685,0

0 215 178 

10.676,9

1 0,00 

16.067,

58 

-

2.666,

91 40,88 1.617,42 

TOPLAM   270,00 3203 

144.135,

00 1865 1338 

80.813,3

6 0,00 

128.348

,51 

-

20.603

,36 243,18 15.786,49 

NÖROLOJ

İ     

  

Ocak 

12 51,00 921 

46.971,0

0 763 153 

11.881,8

5 5,00 

29.575,

86 

-

4.078,

85 32,11 17.395,14 

  

Şubat 

12 51,00 714 

36.414,0

0 600 113 9.106,81 1,00 

21.835,

14 

-

3.343,

81 30,58 14.578,86 

  Mart 12 51,00 1066 

54.366,0

0 862 204 

15.932,2

6 0,00 

32.880,

62 

-

5.528,

26 36,47 21.485,38 

  

Nisan 

12 51,00 770 

39.270,0

0 628 142 

11.087,6

9 0,00 

27.520,

90 

-

3.845,

69 35,74 11.749,10 

  

Mayıs 

12 51,00 954 

48.654,0

0 798 156 

12.704,8

2 0,00 

33.288,

42 

-

4.748,

82 34,89 15.365,58 

  

Haziran 

12 51,00 778 

39.678,0

0 679 99 7.350,16 0,00 

24.866,

26 

-

2.301,

16 31,96 14.811,74 

TOPLAM   306,00 5203 

265.353,

00 4330 867 

68.063,5

9 6,00 

169.967

,20 

-

23.846

,59 201,75 95.385,80 

KBB     

  

Ocak 

12 43,00 656 

28.208,0

0 496 160 

11.283,7

4 0,00 

21.839,

28 

-

4.403,

74 33,29 6.368,72 

  

Şubat 

12 43,00 753 

32.379,0

0 594 159 

10.655,3

8 0,00 

22.977,

69 

-

3.818,

38 30,51 9.401,31 

  Mart 12 43,00 750 

32.250,0

0 604 146 9.108,39 0,00 

21.030,

28 

-

2.830, 28,04 11.219,72 



 

667 
 

39 

  

Nisan 

12 43,00 697 

29.971,0

0 538 159 9.427,43 0,00 

19.897,

06 

-

2.590,

43 28,55 10.073,94 

  

Mayıs 

12 43,00 559 

24.037,0

0 419 140 8.348,46 0,00 

17.229,

23 

-

2.328,

46 30,82 6.807,77 

  

Haziran 

12     0,00           0,00   0,00 

TOPLAM   215,00 3415 

146.845,

00 2651 764 

48.823,4

0 0,00 

102.973

,54 

-

15.971

,40 151,21 43.871,46 

GÖZ  

POLK.     

  

Ocak 

12 43,00 911 

39.173,0

0 889 22 1.952,11 0,00 

17.592,

41 

-

1.006,

11 19,31 21.580,59 

  

Şubat 

12 43,00 851 

36.593,0

0 814 37 2.919,68 0,00 

17.325,

94 

-

1.328,

68 20,36 19.267,06 

  Mart 12 43,00 347 

14.921,0

0 336 11 829,15 0,00 

6.954,6

5 

-

356,15 20,04 7.966,35 

  

Nisan 

12 43,00 690 

29.670,0

0 664 25 2.015,47 1,00 

14.452,

24 

-

940,47 20,95 15.217,76 

  

Mayıs 

12 43,00 587 

25.241,0

0 556 31 2.681,81 0,00 

13.599,

34 

-

1.348,

81 23,17 11.641,66 

  

Haziran 

12 43,00 627 

26.961,0

0 588 39 4.859,06 0,00 

15.622,

76 

-

3.182,

06 24,92 11.338,24 

TOPLAM   258,00 4013 

172.559,

00 3847 165 

15.257,2

8 1,00 

85.547,

34 

-

8.162,

28 128,75 87.011,66 

CİLDİYE     

  

Ocak 

12 41,00 1176 

48.216,0

0 1036 140 8.728,49 0,00 

27.097,

10 

-

2.988,

49 23,04 21.118,90 

  

Şubat 

12 41,00 1340 

54.940,0

0 1168 172 

11.503,5

3 0,00 

32.146,

33 

-

4.451,

53 23,99 22.793,67 

  Mart 12 41,00 1603 

65.723,0

0 1386 217 

14.815,2

9 0,00 

38.278,

94 

-

5.918,

29 23,88 27.444,06 

  

Nisan 

12 41,00 1515 

62.115,0

0 1330 185 

12.198,0

0 0,00 

34.801,

82 

-

4.613,

00 22,97 27.313,18 

  

Mayıs 

12 41,00 1552 

63.632,0

0 1375 177 

12.166,6

9 0,00 

35.793,

79 

-

4.909,

69 23,06 27.838,21 

  

Haziran 

12 41,00 1546 

63.386,0

0 1412 134 9.294,36 0,00 

33.319,

41 

-

3.800,

36 21,55 30.066,59 

TOPLAM   246,00 8732 

358.012,

00 7707 1025 

68.706,3

6 0,00 

201.437

,39 

-

26.681

,36 138,49 156.574,61 

PSİKİYAT

Rİ     

  

Ocak 

12 49,00 145 7.105,00 144 1 147,50 0,00 

2.783,9

2 -98,50 19,20 4.321,08 

  

Şubat 

12 49,00 219 

10.731,0

0 217 2 140,36 0,00 

4.068,3

1 -42,36 18,58 6.662,69 

  Mart 12 49,00 351 

17.199,0

0 348 3 322,51 0,00 

6.792,3

5 

-

175,51 19,35 10.406,65 
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Nisan 

12 49,00 291 

14.259,0

0 280 11 886,26 0,00 

6.753,8

0 

-

347,26 23,21 7.505,20 

  

Mayıs 

12 49,00 295 

14.455,0

0 279 16 1.351,81 0,00 

8.430,8

4 

-

567,81 28,58 6.024,16 

  

Haziran 

12 49,00 319 

15.631,0

0 301 18 1.209,26 0,00 

9.327,9

7 

-

327,26 29,24 6.303,03 

TOPLAM   294,00 1620 

79.380,0

0 1569 51 4.057,70 0,00 

38.157,

19 

-

1.558,

70 138,16 41.222,81 

GENEL 

CERRAHİ     

  

Ocak 

12 55,00 158 8.690,00 153 5 469,32 0,00 

3.430,0

9 

-

194,32 21,71 5.259,91 

  

Şubat 

12 55,00 274 

15.070,0

0 264 10 1.025,43 0,00 

6.176,0

4 

-

475,43 22,54 8.893,96 

  Mart 12 55,00 155 8.525,00 148 7 457,24 0,00 

3.462,0

7 -72,24 22,34 5.062,93 

  

Nisan 

12 55,00 1 55,00 1 0 0,00 0,00 15,50 0,00 15,50 39,50 

  

Mayıs 

12 55,00 229 

12.595,0

0 214 15 971,35 0,00 

5.306,0

1 

-

146,35 23,17 7.288,99 

  

Haziran 

12 55,00 100 5.500,00 85 15 1.274,26 0,00 

3.245,2

8 

-

449,26 32,45 2.254,72 

TOPLAM   330,00 917 

50.435,0

0 865 52 4.197,60 0,00 

21.634,

99 

-

1.337,

60 137,71 28.800,01 

BEYİN 

CERRAHİ     

  

Ocak 

12 55,00 677 

37.235,0

0 668 9 638,80 0,00 

12.151,

46 

-

143,80 17,95 25.083,54 

  

Şubat 

12 55,00 771 

42.405,0

0 757 14 990,17 0,00 

13.612,

83 

-

220,17 28,52 28.792,17 

  Mart 12 55,00 635 

34.925,0

0 615 20 1.826,52 0,00 

12.857,

90 

-

726,52 20,25 22.067,10 

  

Nisan 

12 55,00 486 

26.730,0

0 470 16 1.406,70 0,00 

12.593,

78 

-

526,70 25,91 14.136,22 

  

Mayıs 

12 55,00 516 

28.380,0

0 500 16 1.218,56 0,00 

12.563,

58 

-

338,56 24,35 15.816,42 

  

Haziran 

12 55,00 475 

26.125,0

0 457 18 1.624,99 0,00 

12.688,

83 

-

634,99 26,71 13.436,17 

TOPLAM   330,00 3560 

195.800,

00 3467 93 7.705,74 0,00 

76.468,

38 

-

2.590,

74 143,69 119.331,62 

ÇOCUK 

HST.     

  

Ocak 

12 36,00 922 

33.192,0

0 632 290 

20.015,8

6 0,00 

31.275,

76 

-

9.575,

86 33,92 1.916,24 

  

Şubat 

12 36,00 542 

19.512,0

0 357 185 

13.155,4

3 0,00 

19.556,

70 

-

6.495,

43 36,08 -44,70 

  Mart 12 36,00 1199 

43.164,0

0 875 324 

22.933,9

8 0,00 

38.221,

12 

-

11.269

,98 31,88 4.942,88 

  

Nisan 

12 36,00 1056 

38.016,0

0 754 302 

24.320,6

2 0,00 

37.713,

53 

-

13.448

,62 35,71 302,47 

  

Mayıs 

12 36,00 1045 

37.620,0

0 720 325 

21.921,8

9 0,00 

34.700,

93 

-

10.221

,89 33,21 2.919,07 

  

Haziran 

12 36,00 1036 

37.296,0

0 715 321 

22.182,3

1 0,00 

34.781,

76 

-

10.626

,31 33,57 2.514,24 
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TOPLAM   216,00 5800 

208.800,

00 4053 1747 

124.530,

09 0,00 

196.249

,80 

-

61.638

,09 204,37 12.550,20 

FİZİK 

TEDAVİ     

  

Ocak 

12 40,00 640 

25.600,0

0 509 131 6.337,25 0,00 

18.863,

82 

-

1.097,

25 29,47 6.736,18 

  

Şubat 

12 40,00 582 

23.280,0

0 459 123 6.161,05 0,00 

18.374,

87 

-

1.241,

05 31,57 4.905,13 

  Mart 12 40,00 762 

30.480,0

0 585 177 9.197,91 0,00 

24.392,

87 

-

2.117,

91 32,01 6.087,13 

  

Nisan 

12 40,00 1045 

41.800,0

0 861 184 9.201,62 0,00 

31.659,

52 

-

1.841,

62 30,30 10.140,48 

  

Mayıs 

12 40,00 1173 

46.920,0

0 1017 156 7.572,80 0,00 

32.891,

55 

-

1.332,

80 28,04 14.028,45 

  

Haziran 

12 40,00 1103 

44.120,0

0 919 184 9.586,92 0,00 

32.726,

43 

-

2.226,

92 29,67 11.393,57 

TOPLAM   240,00 5305 

212.200,

00 4350 955 

48.057,5

5 0,00 

158.909

,06 

-

9.857,

55 181,06 53.290,94 
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EK-2 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ AYAKTAN TEDAVİLERDE  

SINIFLANDIRILMASI LİSTESİ 

 (EK-10/A) 

STATÜ KODU SINIFI 

 U1 Üniversite hastanesi 

 U2 
Tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma 

merkezleri ile enstitüleri 

 E1 Eğitim hastanesi, genel 

 E2 
Eğitim hastanesi, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile göğüs ve göğüs cerrahisi 

alanında hizmet veren 

 E3 Eğitim hastanesi, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren 

 E4 
Eğitim hastanesi, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında 

hizmet veren 

 E5 Eğitim hastanesi, ruh sağlığı alanında hizmet veren 

 E6 Eğitim hastanesi, göz hastalıkları alanında hizmet veren 

 E7 Eğitim hastanesi, onkoloji alanında hizmet veren 

KAMU 
HI Entegre ilçe hastanesi 

H2 Gün hastanesi, tıp merkezi, dal merkezi 

 H3 Yataklı kurum. Yatak sayısı 1-99 

 H4 Yataklı kurum. Yatak sayısı 100-499 

 H5 Yataklı kurum. Yatak sayısı 500 ve Üstü 

 H6 Yataklı kurum, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren 

 H7 
Yataklı kurum, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında 

hizmet veren 

 H8 
Yataklı kurum, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile göğüs ve göğüs cerrahisi 

alanında hizmet veren 

 H9 Yataklı kurum, ruh sağlığı alanında hizmet veren 

 H10 Yataklı kurum, deri ve zührevi hastalıklar alanında hizmet veren 

 H11 Yataklı kurum, diğer 

ÖZEL TM Tıp merkezi 

 DM Dal merkezi 

 ÖH Özel hastane 
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EK-10/B 

AYAKTAN BAŞVURULARDA ÖDEME LİSTESİ 

SI

R

A 

N

O 

UZMANLIK 

DALLARI 

UZM

ANLI

K 

KOD

U 

U

1 

U

2 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

H

1 

H

2 

H

3 

H

4 

H

5 

H

6 

H

7 

H

8 

H

9 

H

1

0 

H

1

1 

T

M 

D

M 

Ö

H 

1 
İç 

Hastalıktan 
1000 

5

6 

4

5 

4

5 

4

1 

4

1 

4

1 

4

1 

4

1 

4

1 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

4 

2

1 

2

8 

2 

Endoknnoloj

ı ve 

Metabolizma 

Hastalıkları 

1078 
5

5 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

3 
Gastroentero

loji 
1076 

5

5 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

4 Ncfrolojı 1062 
5

6 

4

5 

4

5 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

5 Romatoloji 1055 
5

5 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

6 

İmmünoloji 

ve Alerji 

Hastalıkları 

1069 
5

5 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

7 Hematoloji 1070 
5

6 

4

5 

4

5 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

8 Geriatn 1073 
5

5 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

9 

Enfeksiyon 

Hastalıkları 

ve Klinik 

Mikrobiyoloj

i 

1200 
5

5 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

10 Kardiyoloji 1100 
6

8 

5

4 

5

4 

5

8 

5

2 

5

2 

5

2 

5

2 

5

2 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

3 

3

3 

3

6 

3

3 

3

3 

3

3 

2

9 

2

6 

3

4 

II 
Göğüs 

Hastalıkları 
1171 

4

9 

3

9 

3

9 

4

3 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

5 

2

5 

2

7 

2

5 

2

5 

2

5 

2

2 

2

0 

2

6 

12 Nöroloji 1300 
5

1 

4

1 

4

1 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

5 

2

2 

2

9 

13 Algolojı 3197 
5

1 

4

1 

4

1 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

5 

2

2 

2

9 

14 

Ruh Sağlığı 

ve 

Hastalıktan 

1400 
4

9 

3

9 

3

9 

3

5 

3

5 

3

5 

5

4 

3

5 

3

5 

2

7 

2

8 

3

0 

3

1 

3

2 

3

1 

3

1 

3

1 

3

6 

3

1 

3

1 

2

5 

2

5 

3

0 

15 

Çocuk ve 

Ergen Rulı 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

1600 
4

9 

3

9 

3

9 

3

5 

3

5 

3

5 

5

4 

3

5 

3

5 

2

7 

2

8 

3

0 

3

1 

3

2 

3

1 

3

1 

3

1 

3

6 

3

1 

3

1 

2

5 

2

5 

3

0 

16 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

1500 
4

5 

3

6 

3

6 

3

3 

4

0 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

7 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

1 

2

0 

2

5 

17 
Çocuk 

Kardiyolojisi 
1586 

5

4 

4

3 

4

3 

4

0 

4

8 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

2

5 

2

6 

2

7 

2

9 

3

0 

3

2 

2

9 

2

9 

2

9 

2

9 

2

9 

2

5 

2

4 

3

0 

EK 3 : Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuru Başına Ödemede Uzmanlık Dallarına Göre Fiyat 

Listesi  (EK:10/B) 
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18 

Çocuk 

Metabolizma 

Hast 

1585 
5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

19 

Çocuk 

Endoknnoloı

ısı 

1593 
5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

20 

Çocuk 

Hematolojisi 

ve 

Onkolojisi 

1589 
5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

21 
Çocuk 

Nefrolojısi 
1584 

5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

22 
Çocuk 

Nörolojisi 
1583 

5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

23 

Çocuk 

İmmünolojis

i ve Alerji 

Hastalıkları 

1594 
5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

24 

Çocuk 

Gastroentero

lojisi 

1591 
5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

25 

Çocuk 

Enfeksiyon 

Hastalıktan 

1592 
5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

26 Neonatoloji 1561 
5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

27 
Çocuk 

Romatolojisi 
  

5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

28 

Çocuk 

Göğüs 

Hastalıktan 

1590 
5

1 

4

0 

4

0 

3

7 

4

5 

3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

2

4 

2

5 

2

6 

2

8 

2

9 

3

1 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

4 

2

3 

2

9 

29 

Deri ve 

Zührevi 

Hastalıkları 

1700 
4

1 

3

3 

3

3 

3

1 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

2

0 

2

1 

2

3 

2

3 

2

4 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

9 

2

3 

2

0 

2

0 

2

5 

30 

Fiziksel Tıp 

ve 

Rehabilitasy

on 

1800 
5

0 

4

0 

4

0 

3

6 

3

6 

4

5 

3

6 

3

6 

3

6 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

4 

3

0 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

1 

2

0 

2

5 

31 
Genel 

Cenahı 
1900 

5

5 

4

4 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

9 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

4 

2

1 

2

8 

32 
Gastroentero

loji Cerrahisi 
1975 

5

5 

4

4 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

9 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

4 

2

1 

2

8 

33 
Çocuk 

Cerrahisi 
2000 

4

9 

3

9 

3

9 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

4

3 

2

2 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

1 

2

0 

2

5 

34 
Göğüs 

Cerrahisi 
2200 

4

9 

3

9 

3

9 

4

3 

3

5 

3

5 

3

5 

3

5 

4

3 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

4 

2

4 

2

8 

2

4 

2

4 

2

4 

2

1 

2

0 

2

5 

35 

Kalp ve 

Damar 

Cerrahisi 

2300 
5

6 

4

6 

4

6 

5

0 

4

2 

4

2 

4

2 

4

2 

4

6 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

3

2 

2

6 

2

6 

2

6 

2

2 

2

1 

2

8 

36 
Çocuk Kalp 

ve Damar 
2387 

5

6 

4

6 

4

6 

5

0 

4

2 

4

2 

4

2 

4

2 

4

6 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

3

2 

2

6 

2

6 

2

6 

2

2 

2

1 

2

8 
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Cerrahisi 

37 

Beyin ve 

Sinir 

Cerrahisi 

2400 
5

5 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

9 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

3 

2

0 

2

7 

38 

Plastik, 

Rekonstrükti

f ve Estetik 

Cenahı 

2500 
5

5 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

9 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

2 

2

0 

2

6 

39 
Ortopedi ve 

Travmatoloji 
2600 

4

9 

3

9 

3

9 

3

5 

3

5 

4

3 

3

5 

3

5 

4

3 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

3 

2

9 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

0 

2

0 

2

4 

40 El Cerrahisi 2679 
4

9 

3

9 

3

9 

3

5 

3

5 

4

3 

3

5 

3

5 

4

3 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

3 

2

9 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

0 

2

0 

2

4 

41 Üroloji 2700 
5

5 

4

4 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

9 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

2 

2

0 

2

6 

42 
Çocuk 

Ürolojisi 
2781 

5

5 

4

4 

4

4 

4

4 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

4

9 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

2 

2

0 

2

6 

43 

Kulak-

Burun-

Bogaz 

Hastalıktan 

2800 
4

3 

3

4 

3

4 

3

1 

3

1 

3

1 

3

1 

3

1 

3

8 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

0 

2

0 

2

4 

44 

Ağız, Yüz ve 

Çene 

Cerrahisi 

5100 
4

3 

3

4 

3

4 

3

1 

3

1 

3

1 

3

1 

3

1 

3

8 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

0 

2

0 

2

4 

45 
Göz 

Hastalıkları 
2900 

4

3 

3

4 

3

4 

3

1 

3

1 

3

1 

3

1 

3

9 

1

8 

2

0 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

0 

2

0 

2

3 

46 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum 

3000 
6

1 

4

9 

4

9 

4

4 

5

4 

4

4 

4

4 

4

4 

5

4 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

2

7 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

2

7 

2

3 

3

1 

47 
Aile 

Hekimliği 
4800 

4

4 

3

5 

3

5 

3

2 

3

9 

3

2 

3

2 

3

2 

3

2 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

  
48 

Spor 

hekimliği 
4000 

5

0 

4

0 

4

0 

3

6 

3

6 

4

5 

3

6 

3

6 

3

6 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

4 

3

0 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

49 

Pratisyen 

Hekim 

Muayenesi 

9999 

  

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2
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SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ORTAYA ÇIKAN ETİK İKİLEMLER: 

SAKARYA İLİNDEKİ HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Harun KIRILMAZ* 

Mahmut AKBOLAT** 

Gülcan KAHRAMAN*** 

Rana ÖZEN KUTANİS**** 

 

    ÖZET 

Sağlık hizmetinin özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle, zaman zaman sağlık personeli 

hizmet sunumunda etik ikilemlerle karşılaşabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmeti 

sunumunda ortaya çıkan etik ikilemlerde sağlık personelinin yaklaşımını belirlemek ve etik karar 

verebilme düzeyini incelemektir. Veri toplama aracı olarak Lutzen (1997) tarafından geliştirilen ve 

Tosun (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılmıştır. Çalışmanın 

evrenini Sakarya ilinde görev yapan sağlık personeli oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla 

sağlık kuruluşlarına dağıtılan 430 anketin 396’sı geri dönmüştür. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik 

analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon analizi, tek 

yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklerde t testi kullanılmıştır.  

Çalışmanın bulgularına göre ölçeğin alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişki 

bulunmaktadır. Çalışanların cinsiyet, meslek ve eğitim durumlarına göre etik davranışlarında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır. Çalışanların gelir durumuna göre yarar sağlama, 

bütüncül yaklaşım, uygulama, oryantasyon, otonomi boyutlarında; çalışılan birimlere göre çatışma 

boyutunda istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak sağlık çalışanlarının etik 

karar verebilme düzeyleri genel olarak orta ve ortanın üzerinde bulunmuştur. 
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ETHICAL DILEMMA OF EMERGING HEALTH SERVICE DELIVERY: A 

RESEARCH IN HOSPITALS IN SAKARYA 

 

     ABSTRACT 

Health employee may sometimes face ethical dilemmas in provision of health care due to 

the reasons of health care features. The purpose of the study is to identify the approach of health 

employee to ethical dilemmas and to examine the level of ethical decision-making that arise during 

provision of health care. Moral Sensitivity Questionnaire, that was developed by Lutzen (1997) and 

adapted to Turkish by Tosun (2005), was used as a tool of data collection. The population of study 

is the health employee working in the province of Sakarya. From the 430 questionnaire that was 

distributed to health facilities in order to collect data, 396 have returned. The reliability and validity 

of the scale was analyzed. Descriptive statistics methods, correlation analysis, one-way analysis of 

variance and t-test were used in data analysis. 

According to the findings of the study, there is a positive correlation between the sub-

dimensions of the scale. There was no statistically significant difference in ethical behavior in terms 

of employee gender, occupation and level of education. A statistically significant difference was 

found according to income of employees in holistic approach, providing the benefit, 

implementation, orientation, autonomy; according to studied units in conflict dimension. As a 

result, ethical decision-making levels of health employee were found as medium and above medium 

in general. 

 

Key Words: Health care, health employee, ethics, ethical dilemma. 

 

1. Giriş 

Yönetim, hukuk, siyaset, medya ve tıp alanında karşılaşılan ve kesin bir tanımının 

yapılmasının zor olduğu kavramların başında yer alan etik, geçmişten günümüze sağlık hizmetleri 

sunumunun önemli bir parçası olmuştur. Sağlık hizmetlerinin doğası gereği belirsiz, zorluk derecesi 

yüksek ve riskli durumlarda insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi için etik bakış açısına 

gereksinim duyulmuştur. Bu çerçevede bilimsel tıbbın kurucusu Hipokrat’tan başlamak üzere 

günümüze kadar sağlık hizmetlerinde etik çerçeve oluşturmak ve etik kodlar hazırlamak üzere 

birtakım çalışmalar yapılmıştır. 

Teknoloji, iletişim ve hasta hakları başta olmak üzere sağlık hizmetlerindeyaşanan 

gelişmeler, hekim-hasta arasında var olan bilgi asimetrisini hasta lehine değişime zorlamakta ve 

sağlık hizmeti sunumunda olası etik ikilemlere yol açmaktadır. Hekim ve hemşirelerin sağlık 

hizmeti sunumunda yaşadığı veya yaşayabileceği etik ikilemler; etik değerlerin ve yükümlülüklerin 

çatışması sonucu ortaya çıkmakta olup, çoğunlukla tedavi ve bakım sürecinde yaşanmaktadır. 

Nitekim tedavi ve bakım süreci, hastanın değerleri ve beklentileri ile hekim ve hemşirenin değerleri 

ve yükümlülüklerinin çatışması için uygun bir süreçtir. 

Sağlık etiği ile ilgili bu araştırmada genel etik kavramı, sağlık hizmetlerinde etik kavramı 

üzerinde durulmuş ve sağlık hizmet sunumunda hekim ve hemşirelerin karşılaştıkları etik ikilemlere 

değinilmiştir. Araştırmanın temel hareket noktası, tedavi ve bakım sürecinde hekim ve hemşirelerin 

etik duyarlılığını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Etik ikilemin yoğun olarak yaşandığı 

düşünülen tedavi ve bakım sürecinde hekim ve hemşirelerin sağlık hizmeti sunumu sırasında 

yaşadıkları etik ikilem karşısında gösterdikleri duyarlılığı belirlemek ve etkileyen faktörleri 

incelemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan bu araştırmanın evrenini Sakarya 
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ilindeki hastanelerde görev yapan hekim ve hemşireler oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 

Sakarya’daki hastanelerde tedavi ve bakım hizmeti sunan 396 hekim ve hemşire üzerinde 

uygulanan anket sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırmanın sonucunda hekim ve hemşirelerde etik 

duyarlılık düzeyi ve etkileyen faktörlerin neler olduğu, sağlık hizmeti sunumu sırasında yaşanan 

etik ikilemlerde hekim ve hemşireler arasında farklılık olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Etik ve Sağlık Etiği 

Multidisipliner bir kavram olan etik, ahlaki davranış, eylem ve yargıları ilgilendiren bir 

konu olarak felsefe ve bilimin önemli bir parçası ve sistematik bir çalışma alanıdır (Aydın, 2010: 4). 

Ahlaki kavramları ve ahlaki yargıları analiz eden etik, ahlaki tutumların ardında yatan yargıları ele 

alır ve bu bakış açısı ile bir davranış bilimidir (Frankena, 1973: 4; Badenhorst, 1994: 740; Audi, 

2004: 1). 

Etik sözcüğü, Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türemiştir. 

“Ethos”tan türetilen “ethics” kavramı ise, belirli bir durum için ideal ve soyut olana işaret ederek, 

ahlak kurallarının ve değerlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Aydın, 2010: 5; Svensson ve 

Wood, 2004: 321; Thompson, 1985: 555). 

Etik, insana ne yapması ya da ne yapmamasını öneren değerler bütünüdür. Bu değerler 

ödev, erdem, ilke ve toplumun çıkarı olarak dört grupta incelenebilir. Ödev, kişinin üstlendiği 

rolden beklenen davranışlardır. Erdem, iyi bir insanı tanımlayan özelliklerin tümüdür. İlke, 

davranışları biçimlendiren temel doğrulardır. Toplumun çıkarı ise toplumun genelinin yararına olan 

her türlü eylemdir (Svara, 2007: 10). Etik, davranış kurallarına gönderme yapan bir kavramdır; etik 

değerler ise davranış kuralları sistemi olup, genel olarak bir felsefi akıma ya da dine, bir meslek 

grubuna veya bir kültüre ait kurallar sistemidir (Barkow, 2000: 95). 

Etik, hem daha soyut kavramlara dayalıdır hem de bu soyut kavramlardan ne anlaşılması 

gerektiğini tanımlamaya çalışır. Etik kuralların açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları 

içermesi beklenir. Örneğin, siyaset etiği, hukuk etiği, tıp etiği, medya etiği, yönetim etiği vb. alanlar 

için kendilerine özgü ilkeleri içerir (Lamberton ve Minor, 2009: 326). Bu kapsamda biyoetik, tıp 

etiği, sağlık etiği gibi kavramlarla ifade edilen ve tıbbi uygulamaların etik boyutu üzerine fikir 

üreten yaklaşımlar etiğin alt dalı olarak ortaya çıkmıştır. 

Her ne kadar tıp alanındaki değer çatışmalarını inceleyen tıp etiğinin biyoetiğin alt 

dallarından biri olduğu ve “tıp etiği”,“sağlık etiği”, “tıbbi biyoetik”, “klinik etik”, “klinik biyoetik” 

alt boyutlarının biyoetiğin kapsamına girdiği kabul edilmekle birlikte (Ülman, 2010: 2; Örs, 2009: 

68-69); bu çalışmada daha kapsayıcı olduğu düşünülerek “sağlık etiği” kavramının kullanılması 

yoluna gidilmiştir. Sağlık etiği kavramının yanında “tıp etiği” kavramı ile birlikte en çok kullanılan 

kavramlardan biri de “deontoloji” kavramıdır (Sayım, 2011: 51; Aydın, 2010: 108). Bu çerçevede 

sağlık etiği, sağlık hizmetleri sunumunda ahlaki davranışların felsefi açıdan temellendirilmesi 

anlamına gelmekte olup, sağlık profesyonellerine emanet edilen insan sağlığının değerinin farkında 

olunması ve hizmet sunumunda değer anlayışını temel almaktadır (Yüksel, 2012: 9). 

Sağlık etiğinin ortaya çıkmasına yol açan durum, tıbbi bilginin sağlık hizmetleri sunumunda 

gelişigüzel kullanılmasının yarattığı sonuçlardır. Bu sonuçlarla ve gelecekte ortaya çıkabilecek 

sorunlarla yüz yüze gelen ve bunları etik dışı bulan sağlık profesyonelleri için bilimsel olarak 

yapılması olanaklı olana sınır koymak zorunludur ve sağlık etiği bu sınırlama için gerekli olan 

normları sağlamakta ve bu normların ilgili disiplinlerin eğitiminde öğretilmektedir. Buna göre 

sağlık etiğinden sağlık profesyonellerinin ilgili alanda araştırma yaparken veya mesleğini icra 

ederken genel olarak neleri yapması, neleri yapmaması gerektiği sorusunu ve sağlık hizmetleri 
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sunumunda karşılaşılan bir sorunu nasıl çözmesi gerektiği sorusunu yanıtlaması beklenmektedir 

(Kuçuradi, 2009: 35). 

Meslek etiği grubundan olan sağlık etiği, sağlık hizmetleri sunumunda sağlık 

profesyonellerinin erdemli davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği 

hakkındadır (Çobanoğlu, 2009: 14; Oğuz vd., 2005: 86). Sağlık etiğinin sağlık hizmetleri sunumu 

çerçevesinde ortaya çıkan “değerler sistemi” ile ilgili olduğu söylenebilir. Sağlık etiği bu temel 

tartışmalardan yola çıkarak, sağlık hizmetleri sunumu ilgili bir “değerler sistemi” oluşturmaya ve 

sağlık hizmetleri sunumunda karşılaşılan değer sorunlarına yönelik yaklaşımları belirlemeye 

çalışmaktadır (Arda, 2004: 26). 

Sağlık hizmetlerinde bilginin eşitsiz dağılımı, sağlık hizmetlerinin kamusal mal niteliği 

taşıması, negatif ve pozitif dışsallık taşıması gibi nedenler piyasa koşullarında etkin üretim 

yapılamamasına yol açması ve kamu otoritesinin sağlık hizmeti sunumunda adaleti sağlama amacı 

taşıması etik problemlerin de kaynağını oluşturmaktadır (Tepecik ve Yazıcı, 2012: 382). Bu 

çerçevede bilgi asimetrisi ve sağlık hizmeti sunan kişinin iyi niyetini ve bilgilerini kullanmada tekel 

konumunda olması, genel olarak sağlık etiğine duyulan gereksinimi açıklamaktadır (Koslovski, 

2009: 54-56). 

 

2.2. Sağlık Etiği İlkeleri 

M.Ö. 460-370 yılları arasında Eski Yunan’da yaşayan ve hekimlik mesleğinin sembolü 

olarak kabul edilen Hipokrat, uygulamalarında ve eserlerinde belli ahlaki ilkelere ve meslek 

kurallarına yer vermiş olup, söz konusu etik kodlar yüzyıllar boyunca kullanılagelmiştir. Hipokrat 

Yemininde yer alan ifadeler tıp uygulamalarının yanında sağlık etiği için de dönüm noktasıdır. 

Günümüzde sağlık etiği içinde yer alan kavramlar ilk kez burada dile getirilmiştir (Aydın, 2006: 

13). 

Sağlık etiğinde son yıllarda yoğun biçimdekullanılmakta olan ilke kavramı ve onun 

öğelerinin kaynaklarını Hipokrat'a kadar uzatmak genel kabul görmekle birlikte, sağlık etiği ilkeleri 

ilk kez 1803 yılında Thomas Pervical tarafından yazılı hale getirilmiştir (Pervical, 1803). Daha 

sonra 1847’de büyük ölçüde Pervical’ın etik ilkelerine dayanarak American Medical Association 

tarafından etik ilkeler hazırlanmış ve en son 2001 yılında revize edilmiştir (Çobanoğlu, 2009: 15; 

www.ama-assn.org, 2013). 

Sağlık etiği ilkeleri literatürde farklı şekillerde sistematik hale getirilmiş olmakla birlikte 

(Sayım, 2011: 55-63; Çobanoğlu, 2009: 17-19, Bahçecik, 2009: 70; Yıldırım, 2008: 15-19; Aydın, 

2001; Aydın ve Ersoy, 1995: 50), söz konusu ilkelerin genel olarak (1) yarar sağlama, (2) özerk 

olma ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme, (3) zarar vermeme ve (4) adil olma ilkeleri 

etrafında toplandığı görülmektedir (Beauchamp ve Childress, 2012; Gillon, 1994). Aydınlatma, sır 

saklama, mahremiyete saygı gösterme, dürüstlük, ayrımcılıktan kaçınma,saygılı davranma ve eşit 

hizmet sunma, iletişim ve onam, yeterliği olmayan hasta için karar verme süreci, mesleki gizlilik 

temel ilkeler arasında yer almamakla birlikte, sağlık etiği ilkeleri arasında sayılmaktadır (Williams, 

2009: 37). 

 

2.3. Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemler 

Etik, insanların çelişen istekleri veya istenen iyiler konusunda bireylerin çatışmalarını 

çözümleyecek ilkelerin belirlenmesi sürecine ilişkin tartışmaları üzerinde odaklanmıştır (Aydın, 

2010: 5). Herhangi bir konuda karar verilmesi gereken bir durumda, iki değer arasında bir karmaşa 

söz konusu ise, etik ikilem ortaya çıkmaktadır (Fry, 1996: 32). Etik sorunlar, ahlaki bir yargıda 

bulunmayı ve seçim yapmayı gerektiren, mutlak doğru ya da yanlış olarak tanımlanabilecek kadar 

http://www.ama-assn.org/
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basit ve kesin çözümleri olmayan, karmaşık ve kişiyi ikilemde bırakan sorunlardır (Dinç, 2009: 

116). 

Etik ikilem herhangi bir durum karşısında iki veya daha fazla seçeneğin bulunması durumu 

olarak tanımlanabileceği gibi etik değer yükümlülüklerinin çatışması olarak da ifade edilebilir 

(Tosun, 2005: 18-19). Özellikle sağlık hizmetleri sunumunda, iki değer arasında karar verememe 

halinin çok sık yaşandığını söylemek mümkündür. İki ya da daha fazla alternatifin mevcut olması 

durumunda, daha iyinin hangisi olduğuna karar verme noktasında etik ikilemler yaşanmaktadır 

(Craven ve Hirnle, 2008: 40-41). Etik ikilemlerin çözümünde net olan belirli kurallar bulunmadığı 

için, özellikle tedavi ve bakım hizmeti sunumu sırasında sağlık profesyonelleri büyük oranda sıkıntı 

yaşamaktadır (Noureddine, 2001: 3). Sağlık hizmetler, sunumunda etik ikilemler profesyonel 

eylemlerin, tedavi bakım kararlarının alındığı durumlarda ortaya çıkmaktadır (Elçigil vd., 2011: 53). 

Sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan ikilemlerde karar verme durumunda, eylemin olası 

sonuçlarını değerlendirmek gerekmektedir. Sağlık hizmetleri sunumunda en çok karşılaşılan etik 

ikilemleri hastalığıyla ilgili hastaya doğrunun söylenmemesi, işbirliğinin reddedilmesi, hastanın 

onayı alınmadan işlem yapılması, hasta yararına karar verme konusunda yaşanan problemler ve 

ilacın kötüye kullanılması durumları olarak sıralayabiliriz (Bayık, 1995).  

Klinik uygulamalarda ortaya çıkan etik ikilemler her durum için farklılık gösterdiği için, bu 

alanda yapılan çalışmalarda kategorilere ayırma söz konusudur. “Yoğun bakım ünitelerinde yaşanan 

etik sorunlar” (Yönt vd., 2013), “postoperatif hemşirelerin sıklıkla karşılaştıkları cerrahi ortam ile 

ilgili etik sorunlar” (Uzun, 2003), “ameliyathane hemşirelerinin karşılaştıkları etik sorunlar” (Algıer 

ve Erkal, 2002), “doğum ve kadın sağlığı hemşireliğinde etik sorunlar” (Ege ve Pasinlioğlu, 2000) 

gibi çalışmalarda, sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan etik ikilemler başlıca maddeler halinde 

incelenmiştir (Özdemir ve Göze, 2005: 88-90). 

Sağlık hizmetlerinde etik duyarlılığı tedavi ve bakım sürecinde hasta adına alınan kararlarda 

hastanın durumunun göz önünde bulundurulması olarak tanımladığımızda, etik duyarlılığın temel 

boyutları oryantasyon, bütüncül yaklaşım, yarar sağlama, özerklik, çatışma ve uygulama başlıkları 

altında toplanmakta ve sağlık hizmetleri sunumunda yaşanabilen etik ikilemler de bu alanlarda 

ortaya çıkmaktadır (Lützen vd., 1997: 474). 

 

3. Gereç ve Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, sağlık hizmeti sunumunda ortaya çıkan etik ikilemlerde sağlık 

personelinin yaklaşımını belirlemek ve etik karar verebilme düzeyini incelemektir. 

 

3.2. Evren ve Örneklem 

Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmış bu araştırmanın evrenini Sakarya il sınırları 

içinde bulunan hastanelerde görev yapan hekim ve hemşireler oluşturmuştur. Çalışma kolayda 

örneklem yoluyla belirlenen ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 396 hekim ve 

hemşire ile 04-24 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanması amacıyla, hekim ve hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini içeren 

9 sorudan ve “Ahlaki Duyarlılık Anketi”nden oluşan veritoplama formu uygulanmıştır. Hekim ve 

hemşirelerin etik duyarlılığını ölçmek amacıyla Kim Lützen tarafından geliştirilen Ahlaki 

Duyarlılık Anketi kullanılmıştır. Otuz ifadeden oluşan beşlili kert tipi ölçeği olan anketteki ifadeler, 
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bir puan (hiç katılmıyorum) ve beş puan (tamamen katılıyorum) arasında değerlendirilmektedir. Beş 

puan yüksek duyarlılığı, bir puan düşük duyarlılığı ifade etmekte olup, alınabilecek toplam puan 30-

150 arasında değişmektedir. Puanın yüksek olması etik açıdan yüksek duyarlılığı, puanın düşük 

olması ise etik açıdan düşük duyarlılığı göstermektedir. Anketin özerklik, yarar sağlama, bütüncül 

yaklaşım, çatışma, uygulama ve oryantasyon olmak üzere altı alt boyutu bulunmaktadır (Lützen vd, 

1997; Tosun, 2005). 

 

3.4. Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Türkiye’de ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği 2005 yılında yapılmış olup, Cronbach alfa 

değeri 0.84 (Tosun, 2005), 2007 yılında yapılan bir çalışmada 0.83 (Pekcan, 2007), 2010 yılında 

yapılan bir çalışmada 0.80 (Başak vd., 2010), bu çalışmada ise 0.88 olarak saptanmıştır. 

Veriler bilgisayar ortamında, SPSS for Windows versiyon 20.0 paket programı ile 

tanımlayıcı istatistikler (frekans, ortalama, minimumve maksimum değerler, standart sapma) 

korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve faktör analizikullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

4. Bulgular 

Araştırmaya katılan hekim ve hemşirelerinin%55.1’inin evli, %53.9’unun çocuk sahibi 

olmadığı, %36.6’sının aylık ¨2001 – ¨3000 gelire sahip olduğu, %46’sının 5 yıl ve daha az süredir 

çalıştığı, %71.7’sinin etik konusunda eğitim aldığı belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Katılımcıların Kişisel Özellikleri (n=396) 

ÖZELLİKLER n %  ÖZELLİKLER n % 

Cinsiyet  Aylık Gelir 

Kadın  225 56.8  ≤ ¨2000 83 21.0 

Erkek 171 43.2  ¨2001 – ¨3000 145 36.6 

Medeni Durum  ¨3001 - ¨4000 68 17.2 

Evli 217 55.1  ¨4001- ¨5000 53 13.4 

Bekâr 179 44.9  ¨5001 ≥ 47 11.9 

Çocuk  Çalışma Süresi 

Var 183 46.1  ≤ 5 Yıl 182 46.0 

Yok 213 53.9  6 – 10 Yıl 86 21.7 

Meslek  11 – 15 Yıl 62 15.7 

Hekim 167 42.2   16 Yıl ≥ 66 16.7 

Hemşire 229 57.8  Yaş 
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Çalışılan Birim  ≤ 25 75 18.9 

Poliklinik 157 39.6  26 – 30 104 26.3 

Servis 58 14.6  31 – 35 71 17.9 

Yoğun Bakım 23 5.8  36 – 40 60 15.2 

Ameliyathane 56 14.1  41 ≥ 86 21.7 

Acil Servis 77 19.4  Etik Eğitimi Alma   

Tanı Birimi 25 6.3  Evet 284 71.7 

    Hayır 112 28.3 

Tablo 2’de araştırmaya katılan hekim ve hemşirelerin etik duyarlılık düzeyleri görülmektir. 

Ölçek ve alt boyut puanlarının ortalamaları; otonomi boyutunda 17.89 ± 3.88, bütüncül yaklaşım 

boyutunda 11.87 ± 3.01, uygulama boyutunda 10.82 ± 2.62, yarar sağlama boyutunda 10.61 ± 2.47, 

çatışma boyutunda 9.52 ± 2.48, oryantasyon boyutunda 9.46 ± 2.49 ve ölçek genelinde ise 78.47 ± 

12.68 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 2: Etik Duyarlılık Düzeyleri 

Etik Duyarlılık Boyutları 
Minimum 

Maksimum X ± SD 
Cronbach 

Alfa 

Yarar sağlama 4 - 17 10.61± 2.47 0.709 

Bütüncül yaklaşım 5 - 19 11.87± 3.01 0.706 

Uygulama 4 - 18 10.82± 2.62 0.772 

Oryantasyon 4 - 18 9.46± 2.49 0.793 

Çatışma 3 - 14 9.52± 2.48 0.759 

Otonomi 7 - 29 17.89± 3.88 0.725 

Toplam 33 - 118 78.47 ± 12.68 0.884 

Araştırmaya katılan hekim ve hemşirelerin etik duyarlılık boyutları arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi yapılan korelasyon analizi sonucunda yarar sağlama boyutu ile bütüncül yaklaşım 

boyutu arasında pozitif ve zayıf, uygulama boyutu arasında pozitif ve zayıf, oryantasyon boyutu 

arasında pozitif ve zayıf, çatışma boyutu arasında pozitif ve zayıf, otonomi boyutu arasında pozitif 

ve zayıf; bütüncül yaklaşım boyutu ile uygulama boyutu arasında pozitif ve zayıf, oryantasyon 

boyutu arasında pozitif ve zayıf, çatışma boyutu arasında pozitif ve zayıf, otonomi boyutu arasında 

pozitif ve orta düzeyde; uygulama boyutu ile oryantasyon boyutu arasında pozitif ve zayıf, çatışma 

boyutu arasında pozitif ve zayıf, otonomi boyutu arasında pozitif ve orta düzeyde; oryantasyon 

boyutu ile otonomi boyutu arasında pozitif ve zayıf; çatışma boyutu ile otonomi boyutu arasında 

pozitif ve zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 3: Etik Duyarlılık Boyutları Arasındaki İlişki 

 

Yarar 

sağlama 

Bütüncül 

yaklaşım 
Uygulama Oryantasyon Çatışma Otonomi 

Yarar 

sağlama 

1.000 0.363
**

 0.204
**

 0.307
**

 0.184
**

 0.396
**

 

Bütüncül 

yaklaşım 

0.363
**

 1.000 0.384
**

 0.468
**

 0.220
**

 0.506
**

 

Uygulama 0.204
**

 0.384
**

 1.000 0.301
**

 0.283
**

 0.517
**

 

Oryantasyon 0.307
**

 0.468
**

 0.301
**

 1.000 0.086 0.480
**

 

Çatışma 0.184
**

 0.220
**

 0.283
**

 0.086 1.000 0.291
**

 

Otonomi 0.396
**

 0.506
**

 0.517
**

 0.480
**

 0.291
**

 1.000 

**
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Katılımcıların sosyo-demografik analizleri esas alınarak yapılan bağımsız örneklerde t testi 

ve tek yönlü varyans analizleri sonuçlarına göre cinsiyet, meslek, çocuk sahibi olma, çalışma süresi, 

yaş ve etik eğitimi alma noktalarında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 4’te görüldüğü gibi yarar sağlama boyutunda katılımcıların medeni durumlarına göre 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0.010). Aynı zamanda çatışma boyutunda 

katılımcıların çalıştıkları birimlere göre deistatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0.009). 

Analiz sonucuna göre fark poliklinikte çalışan katılımcılar ile yoğun bakımda çalışan katılımcılar 

arasında (p=0.000), poliklinikte çalışan katılımcılar ile ameliyathanede çalışan katılımcılar arasında 

(p=0.040), serviste çalışan katılımcılar ile yoğun bakımda çalışan katılımcılar arasında (p=0.005), 

yoğun bakımda çalışan katılımcılar ile ameliyathanede çalışan katılımcılar arasında (p=0.019), 

yoğun bakımda çalışan katılımcılar ile tanı biriminde çalışan katılımcılar arasındadır (p=0.018). 

Tablo 4: Katılımcıların Kişisel Özellikleri ile Etik Duyarlılık Farklılıkları 

Medeni Durum n Ortalama 
Standart 

Sapma 
t p 

YararSağlama 

Evli 217 10.63 2.65 0.252 0.010 

Bekâr 177 10.56 2.22 

Çalışan Birim n Ortalama 
Standart 

Sapma 
F p 

Çatışma 

Poliklinik 157 9.91 2.30 

3.113 0.009 

Servis 58 9.67 2.35 

Yoğun Bakım 23 7.96 2.58 

Ameliyathane 56 9.13 2.38 
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Acil Servis 77 9.32 2.56 

Tanı Birimi 25 9.64 3.20 

Katılımcıların aylık geliri ile yarar sağlama boyutu (p=0.19), bütüncül yaklaşım boyutu 

(p=0.02), uygulama boyutu (p=0.00), oryantasyon boyutu (p=0.08) ve otonomi boyutu (p=0.00) 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuş olup, farkın ortaya çıktığı aylık gelir düzeyleri 

Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Katılımcıların Aylık Gelirleri İle Etik Duyarlılık Farklılıkları 

Aylık Gelir n Ortalama 
Standart 

Sapma 
F p Post Hoc. 

Yarar 

Sağlama 

≤ ¨2000 83 11.01 2.33 

1.54 0.19 1-4 p=0.016 

¨2001 – ¨3000 145 10.62 2.23 

¨3001 - ¨4000 68 10.50 2.62 

¨4001- ¨5000 53 9.96 2.65 

¨5001 ≥ 47 10.74 2.85 

Bütüncül 

Yaklaşım 

≤ ¨2000 83 12,40 3,37 

2.82 0.02 

1-4 p=0.012 

1-5 p=0.048 

2-4 p=0.016 

¨2001 – ¨3000 145 12,23 2,97 

¨3001 - ¨4000 68 11,47 2,87 

¨4001- ¨5000 53 11,08 2,97 

¨5001 ≥ 47 11,32 2,37 

Uygulama 

≤ ¨2000 83 11,49 2,84 

4.90 0.00 

1-3 p=0.038 

1-4 p=0.001 

1-5 p=0.001 

2-4 p=0.006 

2-5 p=0.038 

¨2001 – ¨3000 145 11,12 2,41 

¨3001 - ¨4000 68 10,62 2,25 

¨4001- ¨5000 53 9,96 2,79 

¨5001 ≥ 47 9,94 2,71 

Oryantasyon 

≤ ¨2000 83 10,00 2,92 

2.08 0.08 
1-4 p=0.025 

1-5 p=0.017 

¨2001 – ¨3000 145 9,40 2,41 

¨3001 - ¨4000 68 9,63 2,00 

¨4001- ¨5000 53 9,02 2,46 
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¨5001 ≥ 47 8,91 2,45 

Otonomi 

≤ ¨2000 83 18,93 4,50 

3.99 0.00 

1-3 p=0.006 

1-4 p=0.019 

1-5 p=0.001 

¨2001 – ¨3000 145 18,25 3,57 

¨3001 - ¨4000 68 17,19 3,63 

¨4001- ¨5000 53 17,34 3,26 

¨5001 ≥ 47 16,62 4,12 

 

5. Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırma sağlık hizmetleri sunumunda karşılaşılan etik ikilemlere karşı hekim ve 

hemşirelerin duyarlılıklarını belirlemek ve bunu etkileyen faktörleri incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hekim ve hemşirelerin etik karar verebilme 

düzeyleri genel olarak orta ve ortanın üzerindedir. Araştırmada kullanılan ölçeğin alt boyutları 

arasında (oryantasyon, bütüncül yaklaşım, yarar sağlama, özerklik, çatışma ve uygulama) pozitif 

yönlü bir ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya katılan hekim ve hemşirelerin cinsiyeti, çocuk durumu, mesleği, çalışma 

süreleri, yaş grupları ve etik eğitimi alma durumları ile etik duyarlılık toplam puan ve alt boyut 

puanları açısından bir farklılık bulunamamıştır. Aynı şekilde Pekcan’ın (2007) çalışmasında medeni 

durum ve etik eğitimi alma durumları ile etik duyarlılık toplam puan ve alt boyut puanları açısından 

bir farklılık bulunamamıştır. Başak vd.’nin (2010) çalışmasında ise çalışma süreleri, medeni durum 

ve etik eğitimi alma durumu ile etik duyarlılık toplam puan ve alt boyut puanları açısından bir 

farklılık bulunamamıştır. Diğer taraftan Corley vd.’nin (2005) çalışmasında yaş arttıkça karşılaşılan 

etik sorunların azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Elçigil vd.’nin (2011) çalışmasında ise, hemşirelerin 

çalışma süreleri ile etik ikilem puanları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucu elde etmiştir. 

Araştırma sonucuna göre hekim ve hemşirelerin aylık gelir durumu ile etik duyarlılık 

ölçeğinin alt boyutlarından yarar sağlama, bütüncül yaklaşım, uygulama, oryantasyon ve otonomi 

boyutları açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre aylık gelir düzeyi düştükçe, etik 

duyarlılık düzeyinin de azaldığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan hekim ve hemşirelerin medeni durumu ile etik duyarlılık ölçeğinin alt 

boyutlarından yarar sağlama boyutu açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuca göre evli 

hekim ve hemşirelerin etik duyarlılık düzeyleri ile bekâr hekim ve hemşirelerin etik duyarlılık 

düzeyleri arasında az da olsa bir farklılık olduğu, evli hekim ve hemşirelerin etik duyarlılık 

düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Tosun’un (2005) çalışmasında yarar sağlama alt 

boyutunda etik duyarlılığın evli hemşire grubunda, bekâr hemşire grubuna oranla daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç bizim araştırmamızla uyum göstermektedir. 

Benzer bir sonuç da hekim ve hemşirelerin çalıştıkları birim ile etik duyarlılık ölçeğinin alt 

boyutlarından çatışma boyutu açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Polikliniklerde çalışan hekim 

ve hemşirelerin etik duyarlılık düzeyleri daha yüksek çıkarken, yoğun bakımda çalışan hekim ve 

hemşirelerin etik duyarlılık düzeyleri daha düşük çıkmıştır. 

Sağlık hizmetleri sunumunda etik ikilemlerin yaşandığı ve sağlık profesyonellerinin etik 

duyarlılık düzeylerinin yükseltilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda atılacak 

adımların sadece etik duyarlılık boyutu ile sınırlı kalmayacağı, daha etkin ve verimli sağlık hizmeti 

sunumuna imkan sağlayacağı, hasta memnuniyetini olumlu yönde etkileyeceği ve başta iletişim 
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eksikliği olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan çatışma ve şiddet olaylarına da çözüm 

sağlayacağı düşünülmektedir. Hastanelerde yer alan etik kurulların işlevsel hale getirilerek sağlık 

hizmeti sunumunda etik ikileme düşen hekim ve hemşirelere konsültasyon hizmeti vermesinin, 

hekim ve hemşirelere etik değerler ve etik karar verme süreci konularında eğitim verilmesinin 

faydalı olacağını söylemek mümkündür. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ GEREKSİNİMLERİNİN KANO MODEL İLE 

SINIFLANDIRILMASI: TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAN
49

ESİ 

UYGULAMASI 

 

MELAHAT AKTUĞ* 

 

ÖZET  

Çağımızın getirdiği zorlu rekabet  koşulları ve artan kalite beklentisinin karşılanabilmesi için 

müşteri beklentilerinin doğru anlaşılması ve tatmininin ön planda tutulması şartı sektörlere 

yerleşmektedir. Müşteri isteklerinin karşılanması ve bu isteklerin memnuniyet düzeyine etkilerini 

gösteren yaklaşımlardan biri Kano Modelidir. Bu çalışmada hasta memnuniyetinin ölçülmesinde 

kullanılan bazı modeller anlatılarak, Kano Modelinin kullanıldığı bir uygulama yapılmıştır. Yapılan 

uygulamada bir eğitim ve araştırma hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum servisinde tedavi almakta 

olan hastalara bir anket uygulanmış ve anket sonuçları Kano Modeli değerlendirme tablosuna göre 

değerlendirilmiştir. Çalışmada amaçlanan hasta beklentilerinin anlaşılabilmesi ve hastanenin sunmuş 

olduğu hizmetleri hastaların nasıl algıladığının ortaya koyulmasıdır. Bu şekilde sunulan hizmetteki 

özellikler; temel özellikler, beklenen özellikler ve heyecan verici özellikler olarak sınıflandırılacaktır. 

Ulaşılan sonuçlara bakıldığında hastaların etkili iletişim özelliklerini, konforu ve eğitim almayı 

beklenen özellikler olarak algıladıkları  bu unsurları bulamadıkları taktirde memnuniyetlerini 

kaybedecekleri, hastane tarafından sunulacak görsellik ve eğlence içeren faaliyetlerin, geriye dönük 

ziyaretlerin hastalarda yüksek düzeyde memnuniyet yaratan heyecan verici özellikler olarak 

algıladıkları ortaya çıkmıştır. Sağlık hizmetleri sektöründe Kano Model uygulaması ile müşteri 

memnuniyeti tespitinin yapılmaya çalışıldığı fazla sayıda  çalışma bulunmamaktadır. 

 

1.GİRİŞ 

Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin kalitesi ve niteliği güncelliğini devamlı koruyan 

bir konudur. Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık sadece hastalık ve 

sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir’’.  İyilik hali tehlikeye 

giren veya hasta olan bireyin sağlığına yeniden kavuşmasındaki en önemli rol sağlık hizmetlerine aittir. 

Küreselleşen dünyanın getirdiği yeni kurallar ve hızlı değişim ile birlikte ihtiyaç duyulan daha 

nitelikli sağlık hizmetleri, içerdiği hassasiyet açısından  önemini her geçen gün arttırmaktadır. Sağlık 

sistemimizin amacı kaliteyi arttırmaktır. 

Kalite ve nitelikle ilgili problemler var olmasına rağmen, sağlık hizmeti veren kurum ve 

kuruluşlar arasında ciddi bir rekabet söz konusudur. Bu rekabet ortamı içinde bir adım öne 

çıkabilmenin anahtarı yine kalite kavramıdır. Sağlık hizmetleri sunumunda kaliteye ulaşabilmek için 

hizmet sürecinin önemli bir öğesi olan hastaların gereksinimleri  oldukça büyük önem içermektedir. 

Hastaların,  ciddi ve sistemli bir çalışma sonunda, belirlenen gereksinim ve istekleri, sağlık 

hizmetlerinde  kalitenin sağlanması için karar vericilere büyük fırsatlar sağlamaktadır. Müşteri 

gereksinimlerinin ürün ya da hizmet oluşturma sürecine yansıtılarak, kalite olgusunu ürünün tasarım 

sürecinden başlatan KFG (Kalite Fonksiyon Göçerimi) yaklaşımı ve diğer ölçüm yöntemlerinden olan 
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Servqual ve Kano Modeli yöntemleri de sağlık alanında da kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da 

bir eğitim ve araştırma hastanesinde Kano Modeli ile hizmet ölçümü yapılarak ulaşılan sonuçların 

değerlendirilmesi ile hastaların / müşterilerin beklentilerini sınıflandırmak, böylece hastaların 

beklentilerini karşılayarak memnuniyeti sağlamak ve  kaliteye giden yolun haritasını oluşturmaktır. 

 

2. SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK SİSTEMİ 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından yayınlanan bir deklerasyona göre, sağlık şöyle 

tanımlanmıştır; herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması ve bedenen, ruhen ve sosyal 

bakımdan tam bir iyi olma durumudur. 

 

……………………………. 

 

 

4. HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜNDE KANO MODEL  

4.3.  KANO MODEL 

Müşteri memnuniyeti, müşteriye sunulan ürün veya hizmetlerin, müşterinin beklenti düzeyini 

karşılaması ya da bunu aşmasıdır .  Müşteri memnuniyetini yaratmak firmaların ulaşması gereken 

olmazsa olmaz hedeflerden biri olarak tanımlanırken, günümüzde ise müşterilerin memnuniyet 

düzeyleri arasındaki farklar dahi kritik rol oynamaya başlamıştır.  Örneğin, Jones ve Sasser “Memnun 

müşteri ile tamamen memnun müşteri arasındaki fark bir şirketi çökertebilir” yorumunu yapmışlardır. 

Müşteri odaklı olan kuruluşlar, ilk olarak hedef müşteri gruplarını belirler, onları en iyi şekilde tanır ve 

o kuruluştaki her faaliyeti müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini tatmin edebilecek şekilde planlar . Müşteri 

gereksinimlerinin karşılanması ve bu gereksinimlerin memnuniyet düzeyini nasıl etkilediği önemli bir 

husustur.  İşte  bu noktada, müşteri gereksinimlerini en iyi şekilde analiz edebilen Kano Modelinden 

yararlanılmaktadır  (Uca ve Menteş, 2008).  

Kano model;  1984 yılında N. Kano ve arkadaşları tarafından ortaya çıkartılan müşteri 

ihtiyaçlarını kategorize etmek için kullanılan bir modeldir. Kano modelinde  müşteri memnuniyeti ile 

bir ürünün veya bir servisin performansı arasındaki ilişki ortaya çıkarılır. Kano modeli işletmelerin 

müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi ile tüketici tatmini arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır. Bu 

model bazı müşteri gereklerinde küçük bir gelişme sağlandığında müşteri memnuniyeti son derece 

artarken, bunun aksine diğer müşteri gereklerinde büyük bir gelişme olmasına rağmen müşteri 

memnuniyet derecesinin niçin sıradan bir artış gösterdiğini açıklayan bir modeldir (Kılıç Delice ve 

Güngör, 2008).  

Kano modeline göre müşterinin üründen beklediği  esas özellikler üç şekilde tanımlanır (Kılıç 

Delice ve Güngör, 2008). 

Temel özellikler  (Must-Be)  (M): Bu özellikler, ürün üzerinde bulunması gereken ve 

müşteriler tarafından zaten ürünün üzerinde bulunacağı varsayılan ihtiyaçlardır. Bu özelliklerin olması 

memnuniyeti artırmaz ancak,  bu özelliklerin eksik olması memnuniyeti olumsuz  etkilemektedir.  

Beklenen özellikler  (One-Dimensional)  (O): Bir müşteriye o üründen ne beklediği 

sorulduğunda alınan cevap beklenen özelliği gösterir.  Müşterinin  üründen  beklediği  temel  özelliktir. 

Bu gerekler yerine getirildiğinde müşteri memnuniyetine, yerine getirilmediklerinde ise müşteride 
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tatminsizlik yol  açar . Müşteri memnuniyeti başarı derecesi ile birlikte doğru orantılı artmaktadır. Yani 

müşteri isteklerinin yerine getirilme derecesi artıkça memnuniyet derecesi de artmaktadır. 

Heyecan verici özellikler (Attractive)  (A): Bu tür gerekler müşteriyi son derece memnun 

eden ürün özellikleridir. Müşteri bu özelliklere karşı bir beklenti içinde değildir ancak bu gereklerin 

yerine getirilmesi müşteriyi memnun etmektedir. Buna karşın bu özellikleri taşımayan ürün müşteride 

bir memnuniyetsizliğe neden  olmaz .  Müşteri memnuniyeti ile ürünün başarı durumu arasındaki ilişki 

artan parabolik bir davranış gösterir. Ürünün başarısı belli bir değere kadar artarken müşteri 

memnuniyeti daha dik bir açı ile artmaktadır. Bunun anlamı, ürün müşteri memnuniyetini beklenilenin 

ötesinde sağlamıştır. Heyecan verici özellikler rakiplerden farklı olmanın göstergesi olan özelliklerdir.  

Kano modelini bir grafikte gösterecek olursak ; yatay eksen ürün veya hizmetin müşteri 

beklentileri karşılandıkça ne derece başarılı olunduğunu, dikey eksen ise ürün ve hizmetle ilgili müşteri 

tatmininin ne derece olduğunu  göstermektedir . Şekil 1. deki grafiğe bakıldığında temel kalite 

özelliklerinin üründe bulunması tatmin düzeyinde herhangi bir olumlu etki yaratmazken, bu 

özelliklerin üründe bulunmaması büyük bir tatminsizlik yaratmaktadır. Beklenen kalite özellikleri ne 

kadar yerine getirilirse memnuniyet  düzeyi de o kadar artmaktadır. Heyecan verici kalite özelliklerinin 

üründe bulunmaması ise tatmin düzeyi üzerinde herhangi bir olumsuz  etki yaratmazken, bulunması  

memnuniyet düzeyini yüksek oranda arttırmaktadır.  

 

 

 

(Uca ve Menteş, 2008) 

 

Kano modelde temel, beklenen ve heyecan verici özelliklere ek olarak aşağıda tanımlanan üç 

özellik sınıfı daha bulunmaktadır (Kılıç Delice ve Güngör, 2008).  
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Sıradan özellikler (Indifferent) (I): Bu özellik müşteri için bir anlam ifade etmez. Yani bu 

özelliğin olup olmaması müşteri açısından önemli değildir. Örneğin; bir televizyon kumandasındaki  

düğme sayısının fazla olması önemli bir özellik değildir. 

Zıt özellikler (Reverse)  (R): Bu istekler müşteri tarafından arzu edilen ürün özellikleri 

olmasına rağmen bunların tam terside müşteri tarafından beklenen özelliklerdir. Müşteri sadece bu 

özellikleri istemez aynı zamanda bu özelliklerin tam tersi özelliklerin de sağlanmasını bekler .  Bunlar  

gereksinimin karşılanmamasının müşteri  memnuniyetsizliğini arttırdığı durumlarda görülür. Örneği, 

şoklama özelliği ile bir buzdolabının en kısa sürede yiyecekleri dondurması istenir ancak bunu 

yaparken çok az enerji harcaması  beklenir.  

Şüpheli özellikler (Questionable)  (Q): Bu tip de ya soru yanlış ifade edilmiş ya müşteri 

yanlış anlamış ya da mantıksız bir cevap verilmiştir. 

Bu gerekler tanımlandıktan sonra ürünün her özelliğinin hangi Kano sınıflamasına girdiği 

belirlenir. Bunu yaparken  aynı ürün özelliği için aşağıdaki gibi olumlu ve olumsuz yönde iki soru 

sorulur. soru tipine verilen cevapların birlikte değerlendirilmesi ile Kano sınıflaması o ürün özelliği 

için belirlenmektedir. Her soru için beşli ölçek  şekli kullanılır.1.Hoşlanırım, 2. Öyle olması gerekir  

3.Fark etmez  4. Hoşlanmam ama olabilirim 5. Hiç hoşuma gitmez . 

 

Olumlu soru: 

Tedavinizi uygulayan  hemşireler ve ebeler 

size güven verirse ne hissedersiniz? 

1. Hoşlanırım  

2. Öyle olamsı gerekir 

3. Fark etmez 

4. Hoşlanmam ama olabilir 

5. Hiç hoşuma gitmez 

Olumsuz soru: 

Tedavinizi uygulayan  hemşireler ve ebeler 

size güven vermezse  ne hissedersiniz?  

1. Hoşlanırım  

2. Öyle olamsı gerekir 

3. Fark etmez 

4. Hoşlanmam ama olabilir 

5. Hiç hoşuma gitmez 

  

Her ürün özelliği için sorulan sorulara alınan cevapların değerlendirmesi aşağıdaki  tablo yardımı ile 

yapılır: 
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Tablo 1.  Kano modeli için değerlendirme tablosu (Kılıç Delice ve Güngör, 2008) 

 

 

Tablo 2. Müşteri memnuniyeti  katsayısının hesaplanması (Uca ve Menteş, 2008) 

 

 

 

Müşteri memnuniyeti katsayısının memnuniyet değeri “0” ile “1” arasında olup, 1’ e 

yaklaşması gereksinimin karşılanmasının müşteri memnuniyetini daha çok etkilediğini gösterirken 0’a 

yaklaşması daha az etkilediğini gösterir. Öte  yandan   müşteri memnuniyeti katsayısının 
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memnuniyetsizlik değeri ise “-1” ile “0” arasında olup, - 1’e yaklaşması  gereksinimin 

karşılanmamasının  müşterinin memnuniyetsizliğini daha çok etkilediğini göstermektedir. 

 

5. UYGULAMA - SAĞLIK HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ GEREKSİNİMLERİNİN KANO 

MODEL İLE SINIFLANDIRILMASI: TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ UYGULAMASI  

Bu uygulamanın amacı; Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Servisinde yatarak tedavi alan hastaların hastane hizmetleri  ile ilgili gereksinimlerinin Kano 

modeli ile sınıflandırılması ve önem düzeyinin belirlenmesidir.  Çalışmada Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Servisinin seçilmiş olmasının  nedeni;  bu hizmet bölümünün Kanuni Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi bünyesine sonradan katılmış olmasından dolayı hasta gereksinimlerini anlayarak hizmetin 

daha iyiye ulaşılmasını  sağlamaya çalışmaktır. 

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şubat 2012 tarihinde Trabzon Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi ek kampüsü olarak hizmete girmiştir. İki kampüste toplam 21 klinik 7 

yoğunbakım 1 ameliyathane hizmet vermektedir.733 yatak kapasitesine sahip hastanede  acil ve diğer 

poliklinikde günlük yaklaşık 5000 hasta muayene olmaktadır. Hastane 216 hekim ve 600 kişilik 

hemşire / ebe kadrosuna sahiptir. 

Hizmetin sürekli gelişimini sağlayabilmek için bu çalışmada Kanuni Eğitim  ve Araştırma 

Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde yatarak tedavi alan hastaların gereksinimlerinin 

belirlenmesi ve sınıflandırılması çalışmanın temel amacı olarak alınmıştır. 

Bu hastanenin temel, beklenen, ve heyecan verici özellikleri genel hatlarıyla şöyle 

belirlenmiştir; 

Temel Özellikler 

-Alanında uzman personel 

-Doğumhane hizmetleri 

-Labaratuar hizmetleri 

-Temizlik hizmetleri 

-Güvenlik hizmetleri 

-Yataklı servis hizmetleri 

-Eczane hizmetleri 

-Radyoloji hizmetleri 

-Ameliyathane hizmetleri 

Beklenen özellikler 

-Hasta ve hasta yakını eğitim hizmetleri 

-Tuvaletli, banyolu ,televizyonlu hasta odaları 

-Hemşire çağrı sistemi 

-Sorulan sorulara yanıt alınabilmesi 

-Nezaket ,güler yüz ve ilgi görme 

-Mahremiyete özen gösterme 
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Heyecan verici özellikler 

-Doğum sonrası bebek odası süslemeleri 

-Doğum ekibinin doğum sonrası bebek ziyareti 

-Gebelik egzersiz programı 

-Doğum eylemi sırasında rahatlatıcı uygulamalar 

Çalışmanın verileri anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Hazırlanan anket formu (Ek 1)  21 

sorudan oluşmaktadır. Çalışmanın ana kütlesini, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Servisinde yatarak tedavi gören ve rastgele  seçilmiş  hastalar oluşturmaktadır. 

Anketler 71 hastaya uygulanmıştır. Belirlenen gereksinimlerin karşılanması veya karşılanmaması 

durumunda hastaların ne hissettikleri sorulmuştur. Anket Ekim – Aralık 2012 döneminde  

uygulanmıştır. 

 Cevaplar için ise 5’li ölçek kullanılmıştır. Kullanılan 5’li ölçek, 

   1 = “Hoşlanırım” 

   2 = “Öyle olması gerekir” 

    3= “Fark etmez” 

    4=“Hoşlanmam ama olabilir” 

    5= “Hiç hoşuma gitmez”       şeklindedir. 

Anket sonuçlarını değerlendirmek için  ‘Kano modeli değerlendirme tablosundan’ 

faydalanılmıştır. 

Yapılan değerlendirmelere göre elde edilen sonuçlar  aşağıdaki tablo da verilmiştir. Tabloya 

bakıldığında her bir hasta isteği için her bir kategorinin aldığı frekans değeri görülmektedir. Son 

sütununda yani Kategori (K) sütununda ise bu isteklerin frekans değerlerine göre aldığı nihai kategori 

değerleri gösterilmiştir. 

Tablo 3. Anket sonuçları değerlendirme tablosu 

Müşterinin 

sesi 

M  

temel 

özellik

ler 

O 

beklenen 

özellikler 

A 

Heyecan 

verici 

özellikler 

I 

Sıradan 

özellikler 

R  

Zıt 

özellikler 

Q 

Şüpheli 

özellikler 

K 

Sonuç 

1 12 53 2 4 0 0 O 

2 12 44 8 6 0 1 O 

3 17 43 4 4 0 3 O 

4 22 43 5 1 0 0 O 

5 15 41 13 2 0 0 O 

6 19 43 5 2 0 2 O 

7 13 52 4 0 0 0 O 

8 12 55 2 2 0 0 O 

9 21 43 5 0 0 2 O 

10 1 28 42 0 0 0 A 

11 1 18 49 3 0 0 A 

12 0 15 48 7 0 1 A 

13 7 27 29 7 0 1 A 

14 1 15 35 18 2 0 A 

15 0 20 37 12 2 0 A 
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16 6 35 21 9 0 0 O 

17 14 32 20 3 0 2 O 

18 16 45 0 10 0 0 O 

19 20 46 3 2 0 0 O 

20 16 50 1 4 0 0 O 

21 18 44 3 6 0 0 O 

TOPLAM 243 792 336 102 4 12  

6.BULGULAR 

Memnuniyet katsayısı = 0.76 

Memnuniyetsizlik katsayısı = -0.70 

Memnuniyet katsayısı; heyecan verici ve beklenen ihtiyaçların karşılanmasıyla artabilecek olan 

hasta memnuniyeti ortalaması iken, negatif işaretli memnuniyetsizlik katsayısı ise beklenen ve temel 

ihtiyaçlar karşılanmadığı durumda azalacak olan hasta memnuniyeti ortalamasının göstergesidir. 

 Heyecan verici olarak belirlenen hasta istekleri şunlardır: 

1- Bebek doğduktan sonra hastane tarafından bebeğe özel hazırlanmış hediyeler (bebeğin 

cinsiyetine uygun renkte tasarlanmış özel yastık, doğum için özel hazırlanmış çikolata sepeti, özel 

dizayn edilmiş bez pasta seti),   

2- Doğum yapıldığında odanın  hastane tarafından süslenmesi (bebeğin cinsiyetine uygun 

renkte kapı süsü, yatak başı süsü vb.), 

3- Doğumu yaptıran ekibin doğumdan sonra aileyi odasında ziyaret etmesi, 

4- Hastanenin doğum için doğum fotoğrafçılığı hizmeti sunması, 

5- Hastane tarafından  gebeye sevdiği tarzda bir müzik eşliğinde doğum yapma hizmeti 

verilmesi, 

6- Hastane tarafından  gebeliğin  her ayına özel eğitim programı, sezeryanla ve normal doğum 

için psikolojik destek, plates ve diğer egzersizlerden oluşan hazırlık programları düzenlemesi. 

Hastalar tarafından beklenen özellik olarak ortaya çıkartılan özellikler ise şöyle sıralanmıştır: 

Hemşire ve ebelerin hastaya karşı nazik olmaları, 

Servise yatış işlemlerini yapan görevlinin ilgili ve nazik olması, 

Tedavi uygulayan hemşire ve ebelerin güven verici olması, 

Tedaviyi yapan hekimin güven verici olması, 

Hasta tarafından önemli olduğu düşünülen sorulara hekim tarafından hastanın anlayacağı 

şekilde yanıt verilmesi, 

Yatış işlemleri yapılmadan önce hastane kuralları hakkında bilgi verilmesi, 

Hekimin hastaya karşı ilgili ve nazik olması, 

Yatış işlemlerinin bir saatten kısa sürede tamamlanması, 

Hastanın kaldığı odada gürültü olmaması, 

 Hastanın kaldığı servis, oda, tuvalet ve banyonun temiz olması, 

Hasta tarafından önemli olduğu düşünülen sorulara hemşire ve ebeler tarafından hastanın 

anlayacağı şekilde yanıt verilmesi, 

Muayene ve doğum sırasında mahremiyetin yeterince sağlanması, 
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Sunulan yemeklerin sıcak ve lezzetli olması, 

Hastaya odasında hemşireler ve ebeler tarafından gebelik, lohusalık, bebek bakımı eğitimleri 

(güvenli annelik eğitimi) ve bilgilendirici broşürler verilmesi, 

Hasta eve döndükten sonra kendisi veya bebeği için karşılaşılabilecek sorunlar hakkında 

hemşireler ve ebeler hakkında bilgi verilmesi. 

Anketin 13. Sorusu olarak yöneltilen ve hastaya odasında hemşireler ve ebeler tarafından 

gebelik, lohusalık, bebek bakımı eğitimleri (güvenli annelik eğitimi) ve bilgilendirici broşürler 

verilmesi / verilmemesi durumunda ne hissedeceği sorusuna beklenen özellik olarak 27 kişi, heyecan 

verici özellik olarak ise 29 kişi yanıt vermiştir. Sonuç değerlerini birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. 

Anket sonuçlarına göre heyecan verici hasta istekleri  6 soru olarak, diğer 15 soru ise beklenen 

hasta istekleri özellikli belirlenmiştir. 

 

7. SONUÇLAR 

Heyecan verici ve beklenen hasta isteklerinin karşılanması ile hasta memnuniyetinin 0.76 

oranında artacağı, beklenen ve temel hasta istekleri karşılanmadığı durumda ise hasta memnuniyetinin 

-0.70 oranında azalacağı ortaya çıkmıştır. 

Hastaların nezaket, güven, bilgilendirme, eğitim, işlemlerin hızlı yapılması konularını hastane 

için beklenen özellik olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Bu beklentilerin karşılanmasında aksaklık 

sözkonusu olursa hasta memnuniyeti artan bir ivme ile azalacaktır. 

Hastane tarafından doğum yapan annelere hediyeler verilmesi, müzik ve fotoğrafçılık 

hizmetlerinin verilmesi, odalarının süslenmesi ve doğum ekibi tarafından ziyaret edilmeleri hastaları 

üst düzeyde memnun edecektir.  

Sağlık sektörü diğer hizmet sektörlerinden daha hasas olarak müşteri memnuniyetinin 

sağlanmasının oldukça güç olduğu bir sektördür. Gelişerek değişen yaşam şekilleri ve koşulları bütün 

müşteri gruplarında olduğu gibi hasta gruplarında da beklentileri artırmaktadır. Beklentileri ve 

memnuniyet çıtaları giderek yükselen hastalar kendilerine sunulan hizmeti en hızlı, en güvenilir ve 

güler yüzle istemektedirler. Bu çalışmada ortaya çıkan heyecan verici özelliklere eğildiğimizde daha 

çok müşteriyi memnun edip,  daha fazla hasta tarafından tercih ediliyor olmayı sağlayabiliriz. Müşteri 

hizmetleri için bağımlılık yaratabiliriz.  

Çalışmada veri toplamak için hastalara sunulan anket de demografik özelliklere yer verilmediği 

için verilerin değerlendirilmesinde demografik özelliklere göre gruplandırmalar yapılamamıştır.Kadın 

hastalıkları ve doğum servisinde tedavi alan anne ve  anne adaylarının eşlerine de anket uygulaması 

yapılarak sonuçlar karşılaştırılabilirdi. Çalışma evrenine başka servislerde yatan hastalar da alınarak 

sonuçlar birbiri ile karşılaştırılabilirdi. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, üniversite hastanelerinde çalışan hekimlere uygulanmakta olan 

performansa dayalı ek ödeme sistemi hakkında, öğretim üyelerinin görüşlerini boyutlar bazında ortaya 

koymak ve demografik özelliklere göre görüşlerin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu 

amaçla literatür araştırması sonucunda 78 soruluk bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin genelinin iç 

tutarlılık katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur. Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapan öğretim üyeleri 

oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Anket 

yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmış ve 361 öğretim üyesi çalışmaya katılmıştır. Analiz 

neticesinde, öğretim üyelerinin 4.335 TL aylık ortalama ek ödeme aldıkları tespit edilmiştir. En az ek 

ödemeyi (3.393 TL) Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip öğretim üyeleri, en çok ek ödemeyi ise (5.000 TL) 

Prof. Dr. unvanına sahip öğretim üyeleri almaktadır. Öğretim üyelerinin performansa dayalı ek ödeme 

sisteminden genel memnuniyetsizlik düzeylerinin (4.12±0.50) çok yüksek olduğu bulunmuştur. 

“Adaletsizlik Yaratma” boyutu (4.45±0.56) öğretim üyelerinin en çok memnuniyetsizlik hissettikleri 

boyuttur. “İş (Çalışma) Barışının Bozulması” boyutu (4.35±0.76) ile “Etik İhlaller” boyutu (4.34±0.55) 

öğretim üyelerinin yüksek memnuniyetsizlik içinde oldukları diğer boyutlardır. “Kalite Artışı 

Sağlama” boyutu ise (3.29±1.35) öğretim üyelerinin en az memnuniyetsizlik duydukları boyuttur. 

Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, Hastanedeki Öğretim Üyeleri, 

Hekim, Üniversite Hastaneleri, Performans Yönetimi.  

 

A RESEARCH ON TEACHING STAFF’S ATTITUDES TOWARD PERFORMANCE-BASED 

PAYMENT SYSTEM WHO ARE WORKING IN UNIVERSITY HOSPITALS 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the dimensions of the performance- based payment 

system according to the teaching staff of these university hospitals. This study also aims to find out 

whether these views differ according to demographic characteristics or not. In order to achieve these 

aims a questionnaire consisting of 78 questions have been developed and carried out to the teaching 

staff of both Suleyman Demirel University Faculty of Medicine and Akdeniz University Faculty of 
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Medicine. Instead of calculating a sample; reaching to the whole universe was aimed. As a result the 

questionnaire was applied face to face to 361 teaching staff who accepted to join the study. As a result, 

we found out that a teaching staff in a university hospital gets an additional 4.335 TL on average per 

month besides his salary. We also found out that the Assistant Professors are the ones who get the 

minimum pay (3.393 TL) whereas the Professors are the ones who get the maximum pay (5.000 TL) 

per month. When we analyzed the general satisfaction levels of the performance-based payment 

system, we saw that the dissatisfaction levels about this system were very high (4.12±0.50). According 

to the results, the dimensions the teaching staff most dissatisfied are ‘Creation of Injustice’ 

(4.45±0.56), ‘Corruption of Work Peace’ (4.35±0.76) and ‘Ethics Violations’ (4.34±0.55) in order. 

‘Providing Quality Growth’ (3.29±1.35) is the dimension the teaching staff is less dissatisfied.  

Key Words: Performance-Based Payment System, Teaching Staff in Universities, Lecturer, 

Physician, University Hospitals, Performance Management. 

 

1. Giriş 

Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde verilebilmesi için nitelikli insan gücüne ihtiyaç 

bulunmaktadır. Kendisini alanı ile ilgili teknik bilgi ve becerilerle donatmış nitelikli hekimleri 

organizasyona dahil etmek ve organizasyonda kalmalarını sağlamak için en uygun ücret sisteminin 

kullanılması gerekir. Aksi takdirde bilgisi ve becerilerine güvenen hekimleri organizasyonda tutmak 

pek mümkün olmayacaktır. Ya da organizasyonun içinde kalsa bile verimliliğini düşük tutup, kalite 

sorunlarına neden olabilecektir. Tabii ki tüm bu olumsuz gelişmeler hasta memnuniyeti üzerinde de 

negatif etki yapacaktır. İşte bu yüzden, sağlık kurumlarında çalışan hekimleri memnun edecek uygun 

ödeme yöntemleri üzerinde yıllardır çalışılmaktadır. Şimdiye kadar pek çok ödeme yöntemi 

geliştirilmiş olup, her biri hekimlerin verimliliği ve motivasyonu için farklı özendiriciler içermektedir. 

Türkiye’de kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan hekimlere yapılan ödemeler karma yapıdadır. 

Öncelikle hekime sabit bir maaş verilmekte sonra performansına göre ek ödeme yapılmaktadır. 

Türkiye’de kamu hizmeti veren sağlık kurumlarında, çalışanların performanslarının 

değerlendirilmesine dayanan ek ödeme uygulaması, yaklaşık on yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı, “Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair 

Yönergeyi” 09.02.2004 tarih ve 417 sayılı makam oluru ile yürürlüğe koymuştur. Üniversite 

hastanelerinin performansa dayalı ek ödeme sistemine geçişi ise yakın zamana dayanmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18.02.2011 tarihinde 27850 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile üniversite hastanelerinde de 

performansa dayalı ek ödeme sistemine geçilmiştir.  

Üniversite hastanelerinde sistem uygulanmaya başlayalı yaklaşık 2,5 yıl olmuştur. Bu süreçte 

gerek kamuoyunun görüşü, gerekse de hekimlik mesleği ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının 

çalışmaları ele alındığında üniversite hastanelerinde, performansa dayalı ek ödeme sistemi 

uygulamasından kaynaklanan ciddi sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu tespitin geçerliliğini ölçmek 

adına, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi 

Hastanesinde çalışan öğretim üyelerine anket çalışması uygulanmıştır. Adı geçen üniversite 

hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin performansa dayalı ek ödeme sistemi hakkındaki 

düşüncelerini ortaya çıkarmak ve elde edilen sonuçlar dahilinde sistemin daha iyi işlemesi adına Sağlık 

Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’na önerilerde bulunmak çalışmanın ana hedefidir. 

 

2. Performansa Dayalı Ücret 

Günümüz şartlarında küreselleşme ve bunun sonucunda artan rekabet, organizasyonları 

çalışanın performansı ile ücretini ilişkilendiren, örgütün performansını artıran ve örgütün stratejilerini 
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birleştirmeyi hedefleyen yeni ödüllendirme yöntemleri üzerine kafa yormaya yöneltmektedir. Bu 

yöntemlerin başında da performansa dayalı ücret sistemi gelmektedir (Karimi ve Singh, 2004:66). 

Performansa göre ücretlendirmenin temeli performans değerlendirmesine dayanmaktadır. Teknolojinin 

sürekli gelişmesi ve rekabet ortamı, örgütlerin çalışanlarından olan beklentilerini yeniden 

şekillendirmiştir. Eskiden sadece kâra odaklanan örgütler şimdilerde, örgütün belirlenmiş olan 

hedeflerine ulaşması için insanüstü çaba harcayan, örgütsel davranışa uyum göstermiş ve kendini her 

alanda yetiştirmiş bir işgören portföyü oluşturma gayreti içerisindedir. Bu şartlar altında,  performans 

değerlendirmesi faaliyeti de sıradan bir işlem olarak görülmemekte ve örgütsel performansın 

geliştirilmesinde anahtar konumda olan bir süreç olarak düşünülmektedir (Bach, 2005:289).  

Performansa dayalı ücretlendirmede, ücret artışları ve terfiler, çalışanın yıl içinde göstermiş 

olduğu performansa göre belirlenmektedir. Bu sistem ile çalışanın güçlü ve güçsüz olduğu alanlar 

noktasında yönetime faydalı bilgiler sağlanırken, motivasyon unsuru olarak ta bu ücret sistemi 

sayesinde çalışanın kendini sürekli olarak geliştirmesi ve performansını artırması teşvik edilmektedir. 

Son yıllarda çalışanların ücretlerinin ödenmesinde performansa dayalı ücretlemeye doğru yoğun bir 

kayma yaşanmaktadır. Özellikle işverenler, sendikaların karşı çıkmalarına rağmen bu ücretleme 

tekniğinin kullanılmasını arzu etmektedir.  

 

2.1. Performansa Dayalı Ücretin Tanımı ve Önemi 

Literatüre bakıldığında performansa göre ücretlendirme ile ilgili çok sayıda tanıma 

rastlanmaktadır. Armstrong (1994:166) performansa dayalı ücreti, ücret düzeyi ile performans düzeyi 

arasında ilişki kurularak oluşturulan sistem şeklinde tanımlarken, Barutçugil (2002:242) çalışanların 

organizasyonel performansa katkılarına orantılı olarak ödüllendirilmeleri şeklinde ifade etmiştir. 

Palmer ve Winters (1993:88) ise performansa dayalı ücreti, işletmelerde kurulan ve çalışanların 

ücretlerini ödemeye yönelik etkili bir sistem olarak tanımlamaktadırlar. Hanley ve Nguyen (2005: 

143)’e göre performans dayalı ücret, çalışanın performansına yönelik olarak yapılan değerlendirme 

sonucuna göre tespit edilen parasal ödülün çalışanın ücretine yansıtılmasıdır. Schuster ve Zingheim 

(1993:5) performansa dayalı ücreti daha sade bir tanımla, bireysel performansa bağlı olarak baz ücrete 

yapılan artışlardır şeklinde ifade etmişlerdir.  

Performansa dayalı ücret sistemi işletmeler için çeşitli açılardan önem arz etmektedir. 

Bunlardan biri ücrette adaleti sağlama şeklinde kendini göstermektedir. Örgütlerde işgören 

memnuniyetsizliğinin sebebi, büyük oranda ücretin dağıtımının adaletsiz olmasından 

kaynaklanmaktadır. Performansa dayalı ücretlendirme ile çok çalışan daha fazla az çalışan daha az 

ücret almakta ve böylece memnuniyetsizliğin büyük ölçüde önüne geçilmektedir. Performansa dayalı 

ücretin önemli olduğu bir diğer konuda, işletmeye rekabet üstünlüğü sağlama noktasında ortaya 

çıkmaktadır. Ücret artışlarının ve terfilerin çalışanın performansına göre belirlenmesi ile birlikte, 

çalışanlarda verim artışı sağlanmakta ve bu da organizasyonel verimliliğe dolayısıyla işletmenin 

sektörde rekabet avantajını eline geçirmesine neden olmaktadır. Performansa dayalı ücret sisteminin 

işletmeler açısından önem taşıyan yanlarından biriside çalışanların performansını sürdürmesini teşvik 

etmesidir. Çalışanların ücret artışları, önceki dönemde tespit edilen performansına göre 

belirlenmektedir. Burada amaç geçmişteki performansa göre ücret artışı belirlenirken, gelecekteki 

performansın artırılmasıdır. Sistem iki aşamalı olarak işlemektedir. Birinci aşamada geçmiş 

performansa göre ücret artış oranı tespit edilmekte, ikinci aşamada ise gelecekteki performansı motive 

etmek için ücret artışı verilmektedir. Bu sayede performansa dayalı ücret ile performansın sürdürülmesi 

de teşvik edilmektedir (Heneman, 1992:6). Performansa dayalı ücretin önemi konusunda değinilecek 

son nokta ise çalışanların motivasyonlarını yükseltici bir etki göstermesidir. Araştırmalar 

göstermektedir ki performansa dayalı ücret sistemini kullanan işletmeler %35 düzeyinde verimlilik 

artışı sağlamışlardır (Schuler ve Jackson, 1996:468). 

 



 

700   
 

2.2. Performansa Dayalı Ücretin Amaçları 

Genel olarak performansa dayalı ücretlendirme ile iki ana amacın gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bunlardan birincisi; geleneksel olarak merkezde toplanan gücün daha alt yönetsel 

birimlere aktarılması sayesinde, yöneticilere kendi astlarının ücretlerini belirlemede daha fazla yetki 

verilmesinin sağlanmış olmasıdır. İkinci temel amaç ise, çalışanların daha iyi bir düzeyde motive 

edilmesinin sağlanmasıdır. 

Yukarıda sayılan genel amaçlar haricinde, işletmeler başka amaçlarla da performansa dayalı 

ücretlendirme sistemini kullanmaktadırlar. Bu amaçlar; stratejik iş hedefine ulaşmak, işletmeye 

esneklik sağlamak ve çalışan maliyetlerini azaltmak, verimlilik, kalite ve kârlılık gibi konularda 

işletmenin daha iyi bir performans gerçekleştirmesini sağlamak, performans seviyesini geliştirerek 

çalışanların kazanımlarını artırabilme yeteneğine sahip olmak, durgunluk dönemlerinde ve kurumsal 

performansın düşük olduğu dönemlerde, esnek ödeme bileşenini kullanarak işten çıkarmaları azaltma 

yeteneğine sahip olabilmek, işgücü maliyetlerini artırmaksızın iyi performans gösteren çalışanları 

ödüllendirmek, yetenekli çalışanı işletmeye çekebilmek şeklinde ifade edilebilir (Silva, 1998:5). 

 

3. Sağlık Kurumlarında Performansa Dayalı Ücret 

Performansa dayalı ücret sisteminin geçmişine bir göz atıldığında, önceleri sanayi 

işletmelerinde sıklıkla kullanım alanı bulurken, günümüzde hizmet sektöründe de yoğun bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır (Foot ve Hook, 2005:321). Bir hizmet sektörü olan sağlık kurumlarında, son 

yıllarda özellikle performans ve kalite çalışmalarının yaygınlık kazanması ile birlikte, performansa 

dayalı ücret sistemi uygulama alanını genişletmiştir.  

Sağlık kurumlarında performansa dayalı ücret daha ziyade sağlık hizmeti sunucularının ve 

hastaların tatmin seviyesini artırmak, hizmet kalitesini daha yukarılara taşımak ve maliyetleri kontrol 

altında tutmak gibi stratejik amaçları gerçekleştirmek için kullanılmaktadır (Peters, 2006:32). 

Performansa dayalı ücretlemeden bahsedilince ilk bakışta hizmet sunucularına "üretkenlikleri" 

nispetinde ücret ödenmesi akla gelmektedir. Burada üretkenlikten anlaşılan, verilen sağlık hizmetinin 

kalitesi değil, hacmidir. Bu yüzden de performansa dayalı ücretleme yönündeki girişimler hemen 

eleştirilerle karşılaşmaktadır (Aydın ve Demir, 2007:36). Performansa dayalı ücret yönteminde, hizmet 

sunucularına verilecek olan teşviklerin büyüklüğü konusunda iki farklı temel görüş bulunmaktadır. 

Bazıları, performansa dayalı ödeme sistemi içinde yapılacak olan teşvik ödemelerinin, hizmet 

sunucularının toplam gelirleri içinde önemli bir yer teşkil etmesi gerektiğini savunurken, diğerleri ise 

bu teşvik ödemelerinin prim şeklinde ödeme yöntemine benzer olmasını, ancak günlük işlerin yerine 

getirilmesi içinde çok önemli olmaması gerektiğini öne sürmektedir (Çelik, 2011:237). 

 

4. Türk Kamu Sağlık Sisteminde Performansa Dayalı Ödeme Uygulamaları 

Türkiye’de kamu hizmeti veren sağlık kurumlarında çalışanlara, maaş ve ilave olarak 

performansları dahilinde döner sermaye gelirlerinden alacakları ek ödemelerden oluşan karma bir 

ücretlendirme sistemi uygulanmaktadır. Kamu sektöründe çalışan sağlık personelinin maaşları istihdam 

durumlarına, kıdemlerine vb. özelliklere göre hükümet tarafından belirlenmektedir. Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde çalışanlar için mevzuat dahilinde, döner 

sermaye gelirlerinden performansları nispetinde ek ödeme yapılmaktadır. Üniversite hastanelerinde 

döner sermaye işletmeleri aracılığı ile ek ödeme sisteminin uygulanması 04.11.1981 tarih ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayanmaktadır (Akpınar ve Taş, 2012:2). Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından 18.02.2011 tarihinde 27850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile üniversite hastanelerinde de Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
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hastanelerde uygulanan performansa dayalı ek ödeme sistemine benzer bir ek ödeme sistemi 

uygulamaya koyulmuştur (Demirel, 2011:41).  

Genel olarak tüm yükseköğretim kurumlarını içine alan yönetmelik yardımıyla, döner sermaye 

gelirlerinin akademik ve idari personele hangi usul ve esaslara göre dağıtılacağı ortaya koyulmuştur. 

Yükseköğretim kurumları içinde en fazla döner sermaye geliri elde eden birimler tartışmasız üniversite 

hastaneleridir. Dolayısıyla yönetmelikte belirlenen döner sermaye dağıtım usul ve esaslarının çoğu 

üniversite hastanelerinde çalışan personeli kapsamaktadır. Yönetmelik, son iki maddesi yürürlük ve 

yürütme ile ilgili olup 3 bölüm, 12 ana madde ve 4 geçici maddeden ibarettir. Yönetmelikte dikkat 

çeken nokta, birçok hususun muallâkta bırakılmış olmasıdır. Özellikle performans puanlarının hesap 

edilmesi ve dağıtımı hususlarında pek çok maddede üniversite yönetim kurullarına yetki verilmiştir.  

 

5. Yöntem 

5.1.  Araştırma Sorusu 

Aylık toplam gelirlerinin büyük bir kısmı gösterecekleri performansa bağlı olan üniversite 

hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin performansa dayalı ek ödeme sistemine ilişkin görüşleri 

nedir/nasıldır? Öğretim üyelerinin kişisel özelliklerine göre görüşleri arasında anlamlı farklılık var 

mıdır?” ifadeleri araştırmanın sorularını oluşturmaktadır.  

 

5.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın öncelikli amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapan öğretim üyelerinin performansa dayalı ek 

ödeme sistemine yönelik oluşturulan 10 boyut hakkındaki tutumlarını belirlemek, buradan hareketle 

bazı önerilerde bulunmaktır. Bu araştırma ile ayrıca öğretim üyelerinin performansa dayalı ek ödeme 

sistemi hakkındaki değerlendirmeleri arasında çalışılan üniversite, unvan, çalışılan bölüm, ek ödeme 

miktarı, kurum dışı çalışma gibi değişkenler açısından anlamlı farklılıklar bulunup bulunmadığı da 

araştırılacaktır. Farklılıkların bulunması halinde hangi gruptan dolayı bu farkın meydana geldiği de 

tespit edilerek politika yapıcılara yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.  

 

5.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Araştırmada 

örneklem seçimine gidilmeyip adı geçen hastanelerdeki tüm öğretim üyelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu kapsamda unvanlarına göre her iki hastanedeki mevcut öğretim üyesi sayıları ile ulaşılan öğretim 

üyesi sayıları Tablo 1’de gösterilmektedir.   

Tablo 1: Üniversitelere Göre Mevcut ve Ulaşılan Öğretim Üyesi Sayıları 

Unvan 
Süleyman Demirel 

Üniversitesi  

Akdeniz 

Üniversitesi  
Toplam 

Katılım 

Oranı 

Yrd. Doç. 

Dr. 

Mevcut 62 53 115 %81.7 
Ulaşılan 59 35 94 

Doç. Dr. Mevcut 41 68 109 %83.4 
Ulaşılan 38 53 91 

Prof. Dr. Mevcut 60 191 251 %70.1 

Ulaşılan 53 123 176 

Toplam Mevcut 163 312 475 %76 



 

702   
 

Ulaşılan 150 211 361 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmanın evreninde yer alan öğretim üyesi sayısı 475 kişidir. 

Evrende yer alan öğretim üyelerinin 361 tanesi ile anket çalışması gerçekleştirilmiş olup, evrenin 

%76’sına ulaşılmıştır. Üniversiteler bazında tablo değerlendirildiğinde, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan 163 öğretim üyesinin 150’sine ulaşılmıştır. Bu da 

%92’lik bir katılım düzeyine tekabül etmektedir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ise 312 öğretim 

üyesi görev yapmakta olup bunlardan 211’ine ulaşılmıştır. Ankete katılım düzeyi ise %67.6’da 

kalmıştır.  

 

5.4.  Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada gerek yabancı gerekse yerli literatür taraması yapıldıktan sonra birincil veri 

toplama yöntemlerinden olan anket yöntemi uygulanmasına karar verilmiştir. Anket formu 

hazırlanırken Kesici (2005), Gazi (2006), Fettah (2009) ve Memiş (2010)’in çalışmaları incelenmiş ve 

inceleme neticesinde araştırmanın amacına uygun bulunan sorular alınmıştır. Buna ilaveten Sağlık 

Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan kanun, yönetmelik ve yönergeler de 

araştırmacı tarafından incelenmiş ve buralardan elde edilen sorular da anket formuna eklenmiştir. 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde demografik nitelikli 11 

soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise öğretim üyelerinin performansa dayalı ek ödeme sistemine 

yönelik tutumlarını ölçmeye yarayan 54 ifade yer almaktadır. Bu 54 ifade on boyut altında 

toplanmıştır. Bu boyutlar “puanlama sisteminin yetersizliği”, “adaletsizlik yaratma”, “motivasyon 

sağlama”, “bağlılık sağlama”, “verimlilik artışı sağlama”, “kalite artışı sağlama” “performans 

anksiyetesi (endişesi)”, “hekim memnuniyeti”, “iş (çalışma) barışının bozulması” ve “etik ihlaller” 

olarak isimlendirilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracının geçerliliğini test etmek için içerik geçerliği yönteminden 

faydalanılmıştır. Veri toplama aracının içerik geçerliliğini uzman görüşleri ile test etmek amacı ile 

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde performansa dayalı ek ödeme 

sistemini yöneten 2 üst düzey yönetici ve araştırma konusunun direkt olarak muhatabı olan 8 öğretim 

üyesi ile yüz yüze nitel görüşmeler yapılmıştır. Uzmanlarla yapılan bu görüşmeler sonucunda 7 ifade 

çalışmanın amacına uygun bulunmadığı ve anlaşılır olmadığı gerekçeleriyle çıkartılmış, yerlerine 5 

yeni ifade önerilmiştir. Yapılan değişikliklerden sonra veri toplama aracının uzmanlar tarafından 

anlaşılır ve amaca uygun bulunması ile birlikte veri toplama aracının içerik geçerliliği de 

onaylanmıştır. Veri toplama aracının güvenilirliği, alpha değeri temel alınarak ve her bir alt boyut için 

Cronbach Alpha katsayıları hesaplanarak sınanmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçeğin genel iç 

tutarlılık katsayısı 0.93 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin on alt boyutuyla ilgili Cronbach Alpha 

değerleri Tablo 2’de görülmektedir.     

Tablo 2: Veri Toplama Aracının Güvenilirliği 

No Boyutlar Cronbach Alpha 

1 Puanlama Sisteminin Yetersizliği 0.75 

2 Adaletsizlik Yaratma 0.67 

3 Motivasyon Sağlama 0.85 

4 Bağlılık Sağlama 0.88 

5 Verimlilik Artışı Sağlama 0.78 

6 Kalite Artışı Sağlama 0.86 

7 Performans Anksiyetesi (Endişesi) 0.80 

8 Hekim Memnuniyeti 0.88 

9 İş (Çalışma) Barışının Bozulması 0.88 

10 Etik İhlaller 0.84 
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6. Araştırma Bulguları 

6.1. Öğretim Üyelerinin Ek Ödeme Miktarları İle İlgili Bulgular 

Tablo 3’den görüldüğü gibi öğretim üyelerinin aylık ortalama ek ödeme miktarı 4.335 TL olarak 

tespit edilmiştir. En az ek ödeme alan öğretim üyesi 1.800 TL aldığını beyan ederken, en çok ek ödeme 

alan öğretim üyesi ise 12.000 TL almaktadır.   

Tablo 3: Öğretim Üyelerinin Aylık Ortalama Ek Ödeme Miktarı 

Min. (TL) Max. (TL) 
Aylık Ortalama Ek 

Ödeme Miktarı (TL) 
SS 

1.800 12.000 4.335 1758.28 

Tablo 4’de öğretim üyelerinin aldıkları aylık ortalama ek ödeme miktarları, çalıştıkları üniversite 

dikkate alınarak verilmiştir. Buna göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapan bir öğretim üyesi 

aylık ortalama 5.009 TL ek ödeme alırken, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinde çalışan bir öğretim üyesi ise 3.657 TL ek ödeme almaktadır.  

Tablo 4: Öğretim Üyelerinin Çalıştıkları Üniversiteye Göre Aylık Ortalama Ek Ödeme 

Miktarları 

Üniversite 
Aylık Ortalama Ek Ödeme 

Miktarı (TL) 
SS 

Süleyman Demirel Üniversitesi 3.657 796.94 

Akdeniz Üniversitesi 5.009 2153.22 

Tablo 5’de öğretim üyelerinin çalıştıkları bölüm kriterine göre aldıkları aylık ortalama ek 

ödeme miktarlarına değinilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde, cerrahi tıp bilimlerinde görev yapan bir 

öğretim üyesinin aylık ortalama 4.762 TL ek ödeme aldığı görülmektedir. Bu rakam dahili tıp 

bilimlerinde 4.437 TL’ye, temel tıp bilimlerinde ise 3.006 TL’ye kadar düşmektedir.  

Tablo 5: Öğretim Üyelerinin Görev Yaptıkları Bölüme Göre Aylık Ortalama Ek Ödeme 

Miktarları 

Bölüm Aylık Ortalama Ek Ödeme Miktarı (TL) SS 

Dahili Tıp Bilimleri 4.437 1688.48 

Cerrahi  Tıp Bilimleri 4.762 1887.82 

Temel Tıp Bilimleri 3.006 721.82 

Tablo 6’da öğretim üyelerinin unvanlarına göre aldıkları ortalama ek ödeme miktarlarına yer 

verilmiştir. Tablodan da açıkça görüleceği üzere öğretim üyesinin akademik unvanının yükselmesi, 

beraberinde ek ödeme miktarının da artışını sağlamaktadır. Buna göre bir Yrd. Doç. Dr. ortalama 3.393 

TL ek ödeme alırken, bu rakam Doç. Dr. için 4.160 TL, Prof. Dr. içinse 5.000 TL’ye çıkmaktadır.   

Tablo 6: Öğretim Üyelerinin Unvanlarına Göre Aylık Ortalama Ek Ödeme Miktarları 

Unvan Aylık Ortalama Ek Ödeme Miktarı (TL) SS 

Yrd. Doç. Dr. 3.393 1010.50 

Doç. Dr. 4.160 1552.31 

Prof. Dr. 5.000 1938.31 
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6.2. Öğretim Üyelerinin Memnuniyetsizlik Seviyeleri İle İlgili Bulgular 

Bu başlık altında, boyutlar bazında aritmetik ortalamalara yer verilecektir. Öğretim üyelerinin 

ifadelere katılma düzeyleri “1= Kesinlikle Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum”, “3= Ne Katılıyorum 

Ne Katılmıyorum”, “4= Katılıyorum”, “5= Tamamen Katılıyorum” şeklinde ölçeklendirilmiştir. Tüm 

boyutlarda aritmetik ortalamanın 5 değerine yaklaşması, öğretim üyelerinin o boyuttan 

memnuniyetsizliğinin arttığı şeklinde yorumlanmalıdır. Boyutlar bazında analizlere geçmeden önce 

ölçeğin genel memnuniyetsizlik ortalaması ile ilgili sonuçlara değinmek faydalı olabilir. Tablo 7’de 

ölçeğin genel aritmetik ortalamasına ve standart sapma değerine yer verilmiştir. Görüldüğü üzere 

ölçeğin genel aritmetik ortalaması 4.12±0.50 olarak belirlenmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi 5 

değerine yaklaşma memnuniyetsizlik artışı olarak yorumlanmaktadır. Burada elde edilen değerden, 

öğretim üyelerinin ek ödeme sisteminden olan memnuniyetsizliğinin yüksek düzeyde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 7: Ölçeğin Genel Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Boyut Adedi İfade Sayısı X  SS 

10 54 4.12 0.50 

Tablo 8’de ölçeğin geneli dikkate alınarak akademik unvanlara göre memnuniyetsizlik 

ortalamaları verilmiştir. Tablo 8’e göre ölçeğin genel ortalaması açısından Yrd. Doç. Dr. unvanına 

sahip öğretim üyeleri 4.21±0.48 ortalama ile memnuniyetsizlik seviyesi en yüksek olan unvan grubunu 

temsil etmektedir. Doç. Dr. unvanına sahip öğretim üyeleri 4.16±0.58 ortalama ile memnuniyetsizlik 

seviyesi en yüksek ikinci grup olurken, Prof. Dr. unvanına sahip öğretim üyeleri ise 4.12±0.43 

ortalama ile memnuniyetsizlik seviyesi en düşük olan unvan grubunu oluşturmaktadır. Yapılan 

analizde gruplar arasında istatistikî açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (X
2
=1.948, 

p=0.378).  

Tablo 8: Akademik Unvanlara Göre Ölçeğin Genelinden Elde Edilen Memnuniyetsizlik 

Ortalamaları  

Unvan X  SS 

Yrd. Doç. Dr. 4.21 0.48 

Doç. Dr. 4.16 0.58 

Prof. Dr. 4.12 0.43 

Tablo 9’da öğretim üyelerinin görev yaptıkları bölüm açısından ölçeğin geneli üzerinden elde 

ettikleri memnuniyetsizlik ortalamalarına yer verilmiştir. Tablo 9 incelendiğinde, dahili tıp bilimleri 

bölümünde çalışan öğretim üyelerinin memnuniyetsizlik düzeyleri 4.20±0.04 ortalama ile en yüksek 

seviyededir. Cerrahi tıp bilimleri bölümünde görev yapan öğretim üyeleri memnuniyetsizlik düzeyleri 

bakımından 4.16±0.44 ortalama ile ikinci, temel tıp bilimleri bölümünde görev yapan öğretim üyeleri 

4.01±0.81 ortalama ile üçüncü sırada yer almaktadır. Analiz neticesinde, öğretim üyelerinin görev 

yaptıkları bölüm değişkeni açısından, gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (X
2
=7.938, 

p=0.019). Farkın, temel tıp bilimleri bölümünde görev yapan öğretim üyelerinin memnuniyetsizlik 

seviyelerinin diğer iki gruba nazaran daha düşük çıkmasından kaynaklandığı bulunmuştur. 

 

Tablo 9: Çalışılan Bölüme Göre Ölçeğin Genelinden Elde Edilen Memnuniyetsizlik Ortalamaları 

Bölüm X  SS 

Dahili Tıp Bilimleri 4.20 0.04 

Cerrahi Tıp Bilimleri 4.16 0.44 

Temel Tıp Bilimleri 4.01 0.81 
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Ek ödeme miktarı dikkate alındığında ölçeğin geneli açısından öğretim üyelerinin elde ettikleri 

memnuniyetsizlik ortalamaları aşağıda tablo 10’da verilmiştir. Tablo 10’dan görülebileceği gibi ek 

ödeme miktarları 3.499 TL ve daha düşük olan öğretim üyeleri 4.05±0.54 ortalama ile 

memnuniyetsizlik düzeyi en düşük olan grubu oluşturmaktadır. Buna karşın ek ödeme miktarları 5.000 

TL ve daha yüksek olan öğretim üyeleri 4.16±0.56 ortalama ile daha memnuniyetsiz çıkarken, ek 

ödeme miktarı 3.500-4.999 TL aralığında olan öğretim üyeleri 4.24±0.36 ortalama ile 

memnuniyetsizlik düzeyinin en yüksek olduğu grubu temsil etmektedir. Ortalamalardan da anlaşılacağı 

üzere aslında her üç grubun da memnuniyetsizlik seviyeleri birbirinden çok farklı değildir. Zaten 

gerçekleştirilen analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (X
2
=5.455, 

p=0.065).  

Tablo 10: Ek Ödeme Miktarlarına Göre Ölçeğin Genelinden Elde Edilen Memnuniyetsizlik 

Ortalamaları 

Ek Ödeme Miktarı X  SS 

3.499 TL ve daha az 4.05 0.54 

3.500 TL - 4.999 TL arası 4.24 0.36 

5.000 TL ve daha fazla 4.16 0.56 

Öğretim üyelerinin, çalıştıkları üniversite dikkate alınarak ölçeğin genelinden elde ettikleri 

memnuniyetsizlik ortalamalarına Tablo 11’de yer verilmiştir. Tablo 11 incelendiğinde öğretim 

üyelerinin memnuniyetsizlik seviyesinin, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 4.15±0.32 ortalama ile 

Akdeniz Üniversitesi’ne nazaran (4.10±0.38) daha yüksek gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ölçeğin 

geneli açısından az da olsa Süleyman Demirel Üniversitesinde çalışan öğretim üyeleri daha 

memnuniyetsizdir. Ancak aradaki fark istatistikî açıdan anlamlı bulunmamıştır (Z=-0.472, p=0.637).  

Tablo 11: Çalışılan Üniversiteye Göre Ölçeğin Genelinden Elde Edilen Memnuniyetsizlik 

Ortalamaları 

 Üniversite X  SS 

Süleyman Demirel Üniversitesi 4.15 0.32 

Akdeniz Üniversitesi 4.10 0.38 

Ölçeğin genel ortalamasına ilişkin bilgiler verildikten sonra, şimdi de boyutlar bazında elde 

edilen bulgular açıklanacaktır. Tablo 12’de her bir boyuttan elde edilen aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerlerine yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

Tablo 12: Boyutların Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Boyut 

No 
Boyutlar İfade 

Sayısı 
X  SS 

1 Puanlama Sisteminin Yetersizliği 9 4.24 0.51 

2 Adaletsizlik Yaratma 4 4.45 0.56 

3 Motivasyon Sağlama 4 4.01 1.03 

4 Bağlılık Sağlama 3 4.10 1.04 

5 Verimlilik Artışı Sağlama 3 3.83 1.00 

6 Kalite Artışı Sağlama 3 3.29 1.35 

7 Performans Anksiyetesi (Endişesi) 5 4.11 0.78 

8 Hekim Memnuniyeti 7 3.87 1.00 
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9 İş (Çalışma) Barışının Bozulması 6 4.35 0.76 

10 Etik İhlaller 10 4.34 0.55 

10 boyut içinde öğretim üyelerinin memnuniyetsizlik seviyelerinin en yüksek olduğu boyut 

adaletsizlik yaratma boyutudur. Öğretim üyelerinin adaletsizlik yaratma boyutundaki her bir ifadeye 

katılım ortalamaları çok yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir. Öğretim üyeleri, ek ödeme sisteminin bazı 

branşları daha avantajlı kıldığını, bunun ise farklı uzmanlık dalları arasında adaletsizlik yarattığını 

düşünmektedir. İş (çalışma) barışının bozulması boyutu da öğretim üyelerinin memnuniyetsizlik 

seviyelerinin çok yüksek olduğu bir başka boyuttur. Öğretim üyeleri, ek ödeme sistemini iş barışını 

bozan bir uygulama olarak nitelendirilmiştir. Adaletsizlik algısının yüksek olduğu bir sistemde iş 

barışının da korunması pek olası değildir. Öğretim üyeleri ek ödeme sisteminin, takım çalışmasına 

sekte vurduğunu, hekimler arası rekabeti artırıp dayanışmayı yok ettiğini, işyerinde huzursuzluk 

yarattığını düşünmektedir.  

Literatür incelendiğinde, performansa dayalı ek ödeme sisteminin devreye girmesi ile birlikte 

meslek etiği ile bağdaşmayan davranışların sayısının arttığı yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar da bu yöndedir. Etik ihlaller boyutunda öğretim üyelerinin elde ettiği 

ortalama, en yüksek üçüncü memnuniyetsizlik seviyesine işaret etmektedir. Öğretim üyelerinin, 

gereksiz yere ameliyat yapıldığı, hastalara gereğinden az zaman ayrıldığı, puanı fazla olan işlemlere 

yönelindiği, tedavisi zor ve riskli hastalardan kaçınıldığı gibi ifadelere, yüksek düzeyde katıldıkları 

tespit edilmiştir. Puanlama sisteminin yetersizliği boyutu da, öğretim üyelerinin yüksek düzeyde 

memnuniyetsizlik duydukları bir boyuttur. Adından da anlaşılacağı gibi öğretim üyeleri bu boyutta 

puanların Sağlık Bakanlığı tarafından etkin bir şekilde belirlenmediğini düşünmekte olup, pek çok 

tedavinin puan karşılığının olmadığını ifade etmektedir. Listedeki puanların olması gereken düzeyin 

çok altında belirlenmesi de, öğretim üyelerinin bir başka şikayet konusudur. 

Performans anksiyetesi (endişesi) boyutunda da öğretim üyelerinin memnuniyetsizlik 

seviyeleri oldukça yüksektir. Beşinci en yüksek memnuniyetsizlik ortalamasına sahip olan bu boyutta 

öğretim üyeleri, ek ödemeden mahrum kalmamak için mesleki eğitim etkinliklerine katılamadıklarını, 

yıllık izin veya sağlık raporu almadıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca emekli oldukları takdirde ellerine 

geçecek paranın çok azalacağını bildikleri için emekli olma isteklerinin de azaldığını söylemişlerdir. 

Sonuçlardan da anlaşılacağı gibi öğretim üyeleri puan kaybına uğramamak için mesleki gelişimlerini, 

kendi sağlıklarını ve dolaylı olarak da hastaların sağlığını riske atmaktadırlar. Öğretim üyelerinin, 

bağlılık sağlama boyutunda da memnuniyetsizlik düzeyleri yüksektir. Öğretim üyeleri, performansa 

dayalı ek ödeme sisteminin çalışanı kuruma bağlama konusunda çok yetersiz olduğunu düşünmektedir. 

Zaten maddi anlamda tatmin olmayan, adaletsizlik algısı yüksek, çalışma ortamında huzursuz olan bir 

öğretim üyesinin kuruma bağlı olması da beklenemez. 

Motivasyon sağlama boyutu, öğretim üyelerinin memnuniyetsizlik seviyesinin yüksek olarak 

kabul edilebileceği bir başka boyuttur. Her üç öğretim üyesinden ikisi, ek ödeme sisteminin hekimleri 

motive ettiğine inanmadığını söylemektedir. Orandan da anlaşılacağı üzere performansa dayalı ek 

ödeme sistemi, öğretim üyelerini motive etmekten oldukça uzaktır. Hekim memnuniyeti boyutunda, 

diğer boyutlara nazaran daha az da olsa öğretim üyeleri ek ödeme sistemden memnuniyetsizlik 

duymaktadır. Öğretim üyeleri, ek ödeme sisteminin sahip oldukları bilgiyi, yetenekleri ve işindeki 

güçlük düzeyini dikkate almadığını, mesleki gelişimi sağlamadığını ve bilimsel çalışma yapmayı 

özendirmediğini ifade etmektedir. Öğretim üyeleri, performansa dayalı ek ödeme sistemini bilimsel 

çalışma yapmanın ve mesleki gelişim sağlamanın önüne konulmuş bir engel olarak görmektedir.  

Verimlilik artışı sağlama boyutunda öğretim üyelerinin memnuniyetsizlik seviyelerinin diğer 

boyutlara nazaran daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu boyutta öğretim üyeleri, ek ödeme sisteminin 

bireysel verimlilikten ziyade, kurumsal verimlilik üzerinde daha olumlu etkileri olduğunu 

düşünmektedir. Ancak elde edilen ortalamalardan da tespit edilebileceği gibi öğretim üyeleri sistemin 

verimlilik artışına sebep olduğunu düşünmemektedir. Kalite artışı sağlama boyutu, tüm boyutlar 

incelendiğinde, öğretim üyelerinin en az memnuniyetsizlik hissettikleri boyut olmuştur. Yine de 
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memnuniyetsizlik seviyesi orta noktanın biraz üzerindedir. Dolayısı ile öğretim üyelerinin bu boyuttan 

elde ettikleri ortalamaya bakılarak, ek ödeme sisteminin kalite artışı sağladığı şeklinde bir sonuç 

çıkarılamamaktadır.   

 

7. Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada kullanılan ölçeğin genel aritmetik ortalaması 4.12±0.50 olarak tespit edilmiştir. 

Buna göre öğretim üyeleri ölçeğin geneli ele alındığında, ek ödeme sisteminden yüksek bir 

memnuniyetsizlik duymaktadırlar. Türk Cerrahi Derneği’nin (2010) 413 cerrahın katılımı ile 

gerçekleştirdiği çalışmada, hekimlerin %82.5’inin sistemden memnun olmadıkları sonucu 

bulunmuştur. Timur (2007) tarafından Sakarya Devlet Hastanesi’nde 50 hekim üzerinde yapılan 

çalışmaya göre, hekimlerin %68’i performansa dayalı ek ödeme sisteminden memnun değildir. Turhan 

ve arkadaşlarının (2011) 654 hekim ile gerçekleştirdikleri çalışmada, hekimlerin %54.1’i performansa 

dayalı ek ödeme sistemi hakkındaki olumsuz düşüncelere sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu 

sonuçların, araştırma bulgularına paralel oldukları söylenebilir. Literatürde farklı bulgulara da 

rastlanmıştır. Örneğin Zaim (2007) tarafından Marmara Bölgesindeki altı devlet hastanesinde görev 

yapan 267 hekim ile gerçekleştirilen çalışmada, hekimlerin memnuniyet oranı %65.5 olarak 

bulunmuştur. Yine Kesici (2005) tarafından Kahramanmaraş’ta Sağlık Bakanlığı bağlı hastanelerde 

114 hekim üzerinde yapılan çalışmada, hekimlerin memnuniyet düzeyi 3.13 ortalama ile “az memnun” 

seviyesinde tespit edilmiştir. 

10 boyut içinde öğretim üyelerinin en çok memnuniyetsizlik duydukları boyut, 4.45±0.56 

ortalama ile adaletsizlik yaratma boyutudur. Öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu, performansa dayalı 

ek ödeme sisteminin adaletli bir sistem olmadığı yönünde görüş beyan etmişlerdir. Gazi (2006)’nin 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 691 sağlık çalışanı ile yaptığı çalışmada, katılımcıların 

%80.2’sinin ek ödeme sisteminin tüm çalışanlar açısından adil bir şekilde uygulanmadığı görüşünde 

oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %67’si ek ödeme sisteminin meslek grupları arasında 

haksızlığa sebebiyet verdiğini düşünmektedir. Timur (2007) tarafından yapılan çalışmada da benzer bir 

oran yakalanmış ve hekimlerin %82’si performansa dayalı ek ödeme sisteminin adil olarak 

uygulanmadığını ifade etmiştir. Türk Tabipler Birliği (2009) tarafından 1466 hekim üzerinde yapılan 

geniş kapsamlı çalışmada, ek ödeme sisteminin hekimler arasında ücret eşitsizliğine yol açtığı 

görüşüne hekimlerin %77.7’si “evet” diyerek katıldığını belirtmiştir. 

İş (çalışma) barışının bozulması boyutu, 4.35±0.76 ortalama ile öğretim üyelerinin 

memnuniyetsizlik seviyelerinin yüksekliği açısından ikinci sırada yer almaktadır. Timur (2007) 

tarafından yapılan çalışmada, hekimlerin %90’ı performansa dayalı ücret sisteminin çalışanlar arasında 

huzursuzluğa sebep olduğunu düşünmektedir. Fettah (2009) tarafından Ankara ilinde 229 sağlık ocağı 

çalışanı ile gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların %61.3’ü “hekimler arasında rekabetin artması 

nedeniyle işbirliği sekteye uğramıştır” ifadesine katıldığını söylemiştir. Korku (2010) tarafından 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 428 sağlık çalışanı ile yapılan çalışmada,  

hekimlerin %51.8’i ek ödeme uygulaması öncesine göre çalışanlar arasında işbirliğinin azaldığını ifade 

etmiştir. Türk Tabipler Birliği’nin (2009) çalışmasında hekimlerin %56.1’i mesleki dayanışmanın, 

%62.7’si ise çalışanlar arası işbirliğinin azaldığını dile getirmiştir. 

Etik ihlaller boyutu öğretim üyelerinin memnuniyetsizlik seviyesinin en yüksek olduğu üçüncü 

boyuttur. Öğretim üyeleri bu boyuttaki ifadelere 4.34±0.55 ortalama ile yüksek düzeyde katılmaktadır.  

Fettah (2009) tarafından yapılan çalışmada “ek ödeme uygulaması gereksiz muayene ve tetkiklerin 

artmasına sebep olmaktadır” ifadesine katılanların düzeyi %73.4 olarak tespit edilmiştir. Gazi (2006) 

tarafından yapılan çalışmada da %68.8 katılım düzeyi ile ek ödeme sisteminin sağlık bakımı ve tetkik 

hizmetlerini sayısal olarak artırdığı düşünülmektedir. Korku (2010) tarafından yapılan çalışmada, 

hekimlerin yarıdan fazlası (%56.0) ek ödeme sisteminin gereksiz tetkiklerin sayısını artırdığını ifade 

etmiştir. Aynı çalışmada hekimler, performansa dayalı ek ödeme sisteminden sonra etik olmayan 
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uygulamaların arttığını da (%70.9) belirtmiştir. Türk Cerrahi Derneği (2010) tarafından yapılan 

çalışmada, cerrahların %84.2’sinin, performansa dayalı ödeme sisteminden sonra endikasyon dışı 

ameliyat sayısında ve etik sorunlarda artış olduğunu/olacağını düşündüğü ortaya çıkmıştır. Türk 

Tabipler Birliği (2009) tarafından yapılan çalışmada ise hekimlerin %63.8’i, ek ödeme sisteminden 

sonra tetkik sayısında artış yaşandığını söylemiştir. Aynı çalışmada %70 düzeyinde hekim ise etik 

olmayan uygulamaların arttığını belirtmiştir. 

Diğer yedi boyut incelendiğinde de yukarıdaki boyutlar kadar olmasa da hekimlerin yüksek 

memnuniyetsizlikleri görülmektedir. Kalite artışı sağlama ve verimlilik artışı sağlama boyutları diğer 

boyutlara nazaran öğretim üyelerinin daha pozitif düşünceler içinde oldukları boyutlardır. Sonuç 

olarak, ölçeğin geneli ve alt boyutları dikkate alındığında öğretim üyelerinin ek ödeme sistemi 

hakkında olumsuz düşünceler içinde oldukları tespit edilmiştir. Bu olumsuzlukların giderilmesi 

noktasında politika yapıcılara büyük görev düşmektedir. Öğretim üyelerinin görüşleri de dikkate 

alınarak yapılacak birtakım düzenlemelerle sistemin daha iyi işler hale getirilmesi, hizmet veren ve 

hizmet alan tarafların memnuniyetinin artırılması olasıdır.  
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     ÖZET 

Son yıllarda dünyada, hastanelerin hasta odalarının tasarımında 5 yıldızlı otel konforuna 

yönelişi oldukça önem kazanmıştır. Sağlık hizmetinin sunulduğu fiziksel ortamın hastalar için uygun 

olması, hastanın sağlık hizmeti satın alırken aynı hastaneyi tercih etmesinde önemli bir faktördür. 

Buradan hareketle bu çalışmada amaç hastane odalarının fiziksel ortamının hasta memnuniyetine ve 

sadakatine katkısını incelemek, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ kapsamında 

Hastanelerin hizmet kalitesini arttırmasında 5 yıldızlı otel konforunda hizmet anlayışına yönelişini 

mevcut literatür ile ilişkilendirmek ve konuya ilişkin öneriler sunmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hasta Odası Tasarımı, Hasta memnuniyeti, Sağlıkta Dönüşüm Program 

 

COMFORTABLE PATIENT’S ROOM DESİGN İN THE HOSPİTALS: 

BENCHMARKİNG TO FİVE STAR HOTEL ROOMS. 

 

    ABSTRACT 

 

Recently, the trend of designing the patients’ rooms of hospitals like the 5 stars hotels has 

gained significant importance worldwide. Initially, the physical environments where health care 

services are provided have become one of the important factor due to patient’s preference. This study 

focuses on the adding value of the physical environment of hospital rooms to patient satisfaction and 
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loyalty. In addition, in the study, the initiatives stimulated by  Ministry of Health in order to promote 

“5 stars hotel rooms” concept is examined within the scope of Health Transformation Program 

Keywords: Patient’s Room Design, patient satisfaction, the Health Transformation Program 

 

1. Giriş 

 

Sağlık kavramı, tüm ulusların temel gelişmişlik düzeyini gösteren ve aynı zamanda toplumların 

ekonomik kalkınmasında da rol oynayan bir kavramdır. Dolayısıyla sağlık sistemlerinde kaynakların 

etkin ve verimli kullanımı, bu bağlamda da kaliteli hizmet üretimi ön plana çıkmaktadır (Çetin, 2009: 

22). 

Sağlık sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı ve istikrarlı bir şekilde 

büyümektedir(Toprak, Şahin, 2012: 3). Hastaneler bilindiği gibi, hasta insanların tedavi ve bakımını 

eksiksiz ve en kısa sürede sağlamak amacıyla yapılandırılmış sağlık hizmeti sunan kuruluşlardır 

(UYER, 2003; Karahan, 2008: 156). 

Son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumu anlayışında hızlı bir değişim ortaya çıkmıştır(Hayran, 

Sur, 2005: 18; Karahan, 2008: 155).  Artık hastaneler yataklarını hastalarla doldurmak amacıyla değil 

varlığını devam ettirebilmek ve hastalara daha kaliteli sağlık bakım hizmeti verebilmek amacıyla 

çözümler araştırmakta ve yeni anlayışlar geliştirmektedirler (Aslantekin ve diğ., 2005: 59; Seshan, 

2010; Bromley; 2012: 1057). 

Geliştirilen bu yeni anlayışların temelinde müşteri memnuniyeti yatmaktadır Müşteri 

memnuniyetinin artması ise sunulan hizmetin kalitesi ile doğru orantılıdır. Sağlık hizmetlerinin 

sunumunda kalite, ‘Uluslararası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygun, tanı, tedavi ve 

bakım hizmetlerinin yanı sıra tüm hizmet süreçlerinde hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak 

karşılanması’ olarak tanımlanabilir ( Erem, 2003: 46; Andaleeb, 2001: 1359; Bostan ve Diğ. 2007; 63).  

Yapılan araştırmalar fiziksel ve çevresel koşulların hasta memnuniyetini önemli derecede 

etkilediğini ortaya koymaktadır. Hastanenin iç ve dış fiziksel koşulları, bireylerin çok üzerinde 

durdukları, önem verdikleri memnuniyet boyutlarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Yetersiz oda 

koşulları, bakımsız bir hastane, hastaların mutlaka şikayet nedeni, tatminsizlik unsuru olmaktadır 

(Kıdak ve Aksaraylı, 2008: 92; Yaş, 2009:62; Büber ve Beşer, 2012: 268; Seshan, 2010; Çınal, 2009: 

42). 

Bu kadar önem kazanan kaliteli hizmet sunumu anlayışı, TC. Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 

yılında yürürlüğe giren ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile  desteklenmiştir (SHGM, 2012:19). Sağlıkta 

Dönüşüm Programı ile Türk Sağlık Sistemi’nde yeniden yapılandırma yoluna gidilmiştir. Sağlıkta 

Dönüşüm Programı ile birlikte yapılan düzenlemeler ile, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir 

biçimde sunulması amaçlanmıştır (Tatar, 2012: 16-17; Erem, 2003:46-47; Tükel ve diğ., 2004:206).  

Bu amaçla temel birtakım ilkeler benimsenmiştir. Bu ilkeler; insan merkezlilik, sürekli kalite 

gelişimi, sürdürülebilirlik, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, desantralizasyon ve 

hizmette rekabet şeklinde sıralanmaktadır. (Tatar, 2012: 16-17; TC. Sağlık Bakanlığı, 2008:20-21). 

Ortaya konulan ilkeler ışığında, yapılan bu çalışmada ‘insan merkezlilik’ ve ‘sürekli kalite 

gelişimi’ üzerinde önemle durulmuştur. 

 

1.1. Sağlık Otelciliği Kavramı 

Hastane ve otel işletmelerini birbirine benzetilebilir. Hastanelerin temel fonksiyonu sağlık 

hizmeti vermek olsa da bunun yanında konaklama hizmeti de sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

hastanelerin tıbbi fonksiyonu ihmal edildiğinde hastaya ve yakınlarına sunulan konaklama ve yiyecek-
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içecek hizmetlerinin bir otel işletmesinin sunmuş olduğu hizmetten farklı olmadığı görülür. Otel 

işletmeleri müşterilerine ilk planda konaklama, ikinci planda ise yeme-içme gibi zorunlu ihtiyaçları 

karşılamak üzere hizmet veren işletmelerdir. Bu kapsamda hastaneler ‘misafirleri hasta olan otel 

işletmeleri’ veya ‘hasta misafirhanesi’ olarak ifade edilebilir (Karataş, 2004: 52). Bu kapsamda, ‘Sağlık 

Otelciliği’ kavramını, hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunun otel konforunda 

gerçekleştirilebilmesi olarak kısaca tanımlamak mümkündür(Güldal, 2013). 

TC. Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında 2012 yılı sonunda 

hastane bünyesinde "hasta hizmetleri ve sağlık otelciliği müdürlüğü" birimleri kurulmaya 

başlanmıştır (Erişim 1). 

Bu birimlerde, otelde vatandaşlara ne hizmet veriliyorsa hastanelerde de aynı hizmetin 

verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Yeni yapılanmada hastaneye tedavi için gelen 

vatandaşlara ev ortamı sunulması amaçlanmaktadır. Koğuş sisteminden oda sistemine geçilerek, otel 

konforunda hizmet verilmesi amaçlanmaktadır (Erişim 2). 

Hastaların yaşadığı evden ve ortamdan çok farklı bir yer olan hastanelerde zorunlu olarak 

kalması, ve hastaneye elen kişilerin ruhsal ve fiziksel yönden hassas olması birçok sıkıntı ve sorun 

yaşamasına neden olacaktır (Kılıç, 2002: 16) Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gelen her kişi için 

kendi sorunu en önemli ve en öncelikli sorunudur (Hayran, Sur, 2005: 175). Sorununun çözülmesi 

memnuniyeti arttıracaktır fakat tek başına yeterli değildir. Buradan hareketle, özellikle yatan 

hastalarda,  herhangi bir otelde sağlıklı bir insana sunulan rahatlık ve konfor kadar, hastanelerde de 

rahat ve temiz bir ortamda kaliteli bir hizmet sunulması, dinleneme sürecinin kalitesini artıracak 

hastaların daha çabuk iyileşmesine yardım edecektir (Kılıç, 2002: 16; Glind, Roodeb and Goossensen, 

2007) 

Hastanelerde otel konforunda hizmet sunulması, hastanelerin fiziki yapısının otellerin fiziki 

yapılarına benzeşim göstermesiyle büyük ölçüde ilişkilidir. Bu kapsamda özellikle oda tasarımında 

otellerin ve hastanelerin mevcut oda tasarımları ve hastanelerin oda tasarımında olması gerekenler 

çalışmanın ilerleyen bölümünde incelenmiştir. 

 

2. Yöntem 

Bu çalışmada hastanelerin müşteri memnuniyeti ve sadakatini arttırmak için  5 yıldızlı otel 

odası tasarımını örnek edinmesine yönelişini mevcut literatür ile ilişkilendirmek ve T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 5 yıldızlı otel odası özellikleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından belirlenen hasta odası özellikleri arasında kıyaslama yaparak önerilerde bulunmak 

amaçlanmaktadır.  

 

3. Bulgular 

 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle T.C. Turizm bakanlığı tarafından belirlenen konaklama 

tesislerinin genel nitelikleri arasından odalara ilişkin özellikler seçilerek otellerde oda tasarımı başlığı 

altında incelenmiştir. Devamında TC. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye Sağlık Yapıları 

Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu’na göre hasta odaları nitelikleri incelenerek 

hastanelerde oda tasarımı başlığı altında incelenmiştir. Devamında aralarındaki farklar  tablo 1’de 

görselleştirilerek yorumlanmış ve çalışmanın  sonuç ve öneriler bölümünde konuyla ilgili öneriler 

sunulmuştur. 

 

3.1. Otellerde Oda Tasarımı 

Turizm bakanlığı tarafından belirlenen nitelikler aşağıda sıralanmıştır. 
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Yatak odaları; tefriş ve dekorasyonu sağlandıktan sonra, rahat kullanım imkanı verebilecek 

şekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kişilik olarak düzenlenebilen odalara sadece 

müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, genel 

aydınlatma ve gece lambası, tuvalet masası ve aynası, bagaj yeri ve elbise dolabı, oturma yeri veya 

grubu, perde ve halı gibi tesisin tür ve sınıfına uygun malzemelerle tefriş ve dekore edilir.  Yatak 

odalarının pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müşteriyi rahatsız edebilecek mahallerin bulunduğu 

aydınlığa açılamaz. Aydınlığın dar kenarı iki metreden, alanı ise altı metrekareden az olmamak kaydı 

ile toplam oda kapasitesinin yüzde yirmisini aşmayacak sayıda aydınlığa bakan oda yapılabilir. Toplam 

kapasitesi seksen oda ve üzerinde olan oteller ile tatil köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda 

kapasitesinin yüzde biri oranında odada, ayrıca tesis girişi, genel tuvaletler ile en az bir adet yeme-içme 

ünitesinde, mola noktaları, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde ise kendi türlerinin asgari 

niteliklerinde belirtilen şekilde bedensel özürlülerin kullanımına uygun düzenlemeler yapılır. Bu 

düzenlemeler, özel işaretlerle belirtilir (Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin 

Yönetmelik, 2005).  

 

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine 

İlişkin Yönetmeliği’ne göre Beş yıldızlı otel odaları aşağıda belirtilen nitelikleri taşır: 

 

 Dışarı ile doğrudan bağlantılı telefon. 

 Genel mahaller ve yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan halı, seramik, parke 

gibi nitelikli malzeme. 

 İklim koşullarına göre genel mahallerde klima. 

 Saç kurutma makinesi. 

 Mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi bulundurulması. 

 Odalarda ve genel mahallerde klima. 

 Yatak örtüsü, mini bar, kıymetli eşya kasası. 

 Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi. 

Ayrıca; 

 Yatak başucunda merkezî aydınlatma düğmesi ve priz, boy aynası. 

 Buklet Malzemeleri (bornoz, diş temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, dikiş kiti, ayakkabı 

sileceği, cilası, duş köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kâğıt mendil, şemsiye gibi en az beş adet 

amblemli malzeme) 

 Banyolarda, resepsiyonla bağlantılı telefon. 

 Odalarda, uydu erişimli televizyon, video oynatıcı ve ücretsiz internet imkânı. 
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3.2. Hastanelerde Oda Tasarımı 

 

TC. Sağlık Bakanlığı, İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye 

Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu’na göre Klinik Hasta 

Odaları/Tuvaletlerin özellikleri (T.C. Sağlık Bakanlığı; 2010). 

 

 Her hasta odası aşağıda verilen standartları karşılamalıdır. Her serviste hasta odalarından 

biri özürlüler için gerekli tüm özellikleri taşımalıdır. 

 Bir odanın azami kapasitesi iki hasta olmakla birlikte odaların tek kişilik olarak 

planlanması enfeksiyon kontrolü, hasta mahremiyeti, hasta güvenliği, ve uzun dönemde ekonomik 

olması nedeni ile tavsiye edilmektedir. Yenileme çalışmasının yapıldığı durumlarda, azami oda 

kapasitesi 2 hastadan fazla olmamalıdır. 

 Birden fazla yatak bulunan odalarda donanıma ve yataklara geçiş mümkün olacak 

şekilde her yatağın ayak kısmının önünde 110 cm ve iki yatak arasında 120 cm’lik bir açıklık olmalıdır. 

Sütun ve tuvaletler de dâhil olmak üzere, fonksiyona mani olmayan küçük engeller, hasta odaları için 

boş alan gerekliliklerini belirlerken göz ardı edilebilir. 

 Tek kişilik odalarda yatak etrafında, ayak kısmı ve her iki yanında 110 cm’lik bir açıklık 

bulunmalıdır. Bu özellikler ile birlikte hasta odasının ebadı en az 15 m2 olmalıdır. 

 Yeni binalarda birden fazla yatağa sahip odalarda yatak başına düşen boş zemin alanı en 

az 9 m
2
 , tek yataklı odalarda ise en az 11 m

2
 olmalıdır. Yenileme çalışmalarının yapıldığı durumlarda, 

yukarıda belirtilen asgari standartların karşılanması için her türlü çaba gösterilmelidir. Yukarıda 

belirtilen metre kare standartlarına uymanın mümkün olmadığı hallerde yetkili mercilerden söz konusu 

gereklilikten sapılması için onay istenebilir. Böyle bir durumda hasta odalarında birden fazla yatak 

varsa yatak başına düşen boş zemin alanı 7 m
2
 den, tek yataklı odalarda ise 9 m

2
 den az olmamalıdır.  

 Tüm pencerelerin açılabilir hizasının başlama çizgisi zeminden 90 cm den daha az 

yükseklikte olmamalıdır. Pencere gerekliliği bulunan odalarda, pencerelerin şeffaf camlı kısmı, odada 

gerekli zemin alanının en az yüzde 10’una karşılık gelmelidir. Camlar hasta yataklarından en fazla 12 

metre uzak olabilir. Hasta odası tuvaleti ve kabinli hasta tuvaletleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. 

 Her hasta, hasta odasından genel koridora (ara koridor hariç) çıkmadan tuvalete erişim 

imkânına sahip olmalıdır. Bir tuvalet, dört yataktan ve iki hasta odasından fazlası için hizmet 

vermemelidir. Tuvaletler kadın erkek olarak ikiye ayrılmalı ve içinde en az bir klozet ve bir lavabo 

bulunmalıdır. Kabinli tuvaletlerde her bir tuvalet alanı 120cmX150cm’den küçük olmamalıdır.  

 Duvarda uygun yerde klozet örtüsü ve tuvalet kâğıdı konacak aparatlar bulunmalıdır. 

Hasta odası tuvaleti ve engelli tuvaleti, kapı çizgisi, lavabo ve klozet-küvet üçgeninde bir daire 

çizildiğinde dairenin çapı en az 152 cm olmalıdır. Bu husus aynı zamanda tüm engelli tuvaletleri için 

de geçerlidir. Klozetler duvara gömme şeklinde olmalı, altında temizlenmeye imkân bırakacak boşluk 

mesafesi bulunmalıdır. Klozetlerin montajı en az 350 kg. yüke dayanacak şekilde yapılmalıdır. 

 Oda içinde bulunan tuvaletlerin kapı eni en az 90 cm olmalı ve kapıların tamamı dışarıya 

doğru (oda içine) açılmalıdır.  

 Hasta odalarındaki duşlu tuvaletler ise el yıkama donanımı dâhil 3,35 m2 den küçük 

olamaz. 

 Banyo/duşlarda tutamaklar bulunmalı ve bu aygıtlar 130 kg yüke dayanıklı olmalıdır. 
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 Tüm el yıkama alanlarında kâğıt havlu depolanacak aparatlar ve kullanılan kâğıtların 

atılacağı aparatlar bulundurulmalıdır. 

 Ayrıca bahsi geçen tüm tuvalet/banyolarında en az bir mekanik veya doğal havalandırma 

sağlanmalıdır. 

 Her hasta odasında, hastaların uzun kıyafetlerini katlamadan asabileceği ve kişisel 

eşyalarını koyabileceği kendisine ait bir gardırop veya dolaba sahip olmalıdır.  

 Birden fazla yatağın bulunduğu odalarda her hastanın diğer hasta veya ziyaretçilerin 

gayri ihtiyari kendisini görmesine engel olacak şekilde görsel mahremiyet sağlanmalıdır. Mahremiyetin 

korunmasına yönelik tasarım hastanın tuvalete veya lavaboya erişimini engellememelidir. 

Tablo 1: 5 Yıldızlı Otel Odası tasarımı ve Hastane Hasta Odası tasarımının Karşılaştırması 

Özellikler Otel Hastane 

Oda kapasitesi + + 

Oda Yatak Konumu + + 

Oda Boyutu  + + 

Yatak Boyutu  - + 

Engelli Odası + + 

Engelli kullanım alanları + + 

Oda Telefonu + - 

Banyo Telefonu + - 

Depolama Alanları (Dolap/Gardırop/Komidin) + + 

Mobilyalar arası boşluk standartları - + 

Mobilya Boyutları - + 

Oturma Elemanı  + + 

Mahremiyet - + 

Kapı Boyutu ve Yönü - + 

Zemin Döşemesi  + + 

Aydınlatma  + + 

Aydınlatma mekanizmasının erişilebilirliği + + 

Pencere Boyutu - + 
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 (-

): 

Belirtilmemiş (+) : Belirtilmiş 

 

Tablo 1 incelendiğinde hasta odalarının odanın kullanılan malzemelerin konumu ve ölçüleri 

gibi daha çok fiziksel özellikleri ön planda tuttuğu, hastanın kullanımı için gerekli oda gereksinimlerine 

daha az önem verdiği görülmektedir.  Otel odalarında ise fiziksel özelliklerde detaya inilmediği, 

beraberinde de misafirlerin bireysel kullanımıyla konforu arttıracak gereksinimlere daha çok önem 

verildiği görülmektedir. Buradan hareketle hastanelerdeki hasta odalarının tasarımında 5 yıldızlı otel 

odası konforuna ulaşmak için özellikle bireysel kullanıma sunulacak gereksinimlerin özelliklerinin 

detaylandırılması gerektiği söylenebilir. 

 

4. Sonuç Ve Öneriler 

 

Literatür incelendiğinde (Ogle, 2009; Sheehan-Smith, 2006; Tandoğan, 2012; Demir ve diğ. 

2009; Karahan, 2008; Büber ve Başer, 2012; Bostan ve Kılıç, 2012; Çelikkalp ve Diğ., 2012; Glind, 

Roodeb and Goossensen, 2007)Hastaneler açısından fiziksel ortamın (mekân) hastanın sağlık 

hizmetlerinden memnun kalmasında önemli bir faktör olduğu görülmektedir. 

T.C.Sağlık bakanlığı konunun önemini vurgulayarak 2012 yılında yeni bir genelge 

yayınlamıştır. İnşaat ve Onarım daire başkanlığı tarafından hazırlanan bu genelge ‘Sağlıkta Dönüşüm 

Projesi’ kapsamında yapılacak sağlık tesisleri için proje aşamasında uyulması gereken hususlar ile ilgili 

ihtiyaç ve fonksiyon yönünden uygulanması gereken şartları içermektedir.  Bu bağlamda literatürün 

Pencere Adeti + + 

Pencere Koruma (Kaza, İntihar Gibi Tehlikeler) - - 

İklimlendirme + - 

Buklet Malzemeleri (fırça, lif, şampuan, sabun, iğne-iplik vb.) + - 

Televizyon-Radyo + - 

Minibar-Buzdolabı + + 

Kıymetli Eşya Kasası + - 

İnternet + - 

Saç Kurutma Makinası + - 

Çağrı (Resepsiyon-hemşire bağlantılı) + - 

Klozet aksesuarları(Kağıtlık, Tutunma Barı) + + 

Duşakabin - - 

Duşakabin aksesuarları (askı, raf, tutunma barı) - + 

Kullanılacak malzemelerin yük taşıma standartları - + 
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Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm projesinde otel konforunda hizmet sunumuna verdiği önemi 

desteklediği söylenebilir. Otel konforunda hizmet sunumu, hastane fiziksel koşullarının, özellikle 

hastane odalarının otel odalarına eşdeğer biçimde tasarımı ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda 

yukarıda verilen hastane odaları standartlarına ek olarak, hizmetin otel konforunda sunulmasını 

sağlayacak bazı düzenleme önerileri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 

 Dijital uzaktan kumandalı ergonomik  hasta yatakları, (Yatakların baş, bel ve ayak 

kısımları kumanda aracılığı ile hasta tarafından ayarlanabilmektedir.) 

 internet bağlantısı, müzik dinletisi, LCD televizyon ve kablolu TV yayını 

 Refakatçi ve ziyaretçiler için çalışma masası, yataklı koltuk veya misafir sandalyesi, 

 Refakatçi ve ziyaretçinin dergi ve gazete okuyabileceği özel dinlenme odası, internete 

bağlanması için oluşturulan özel oda, 

 Merkezi sistem ısıtma-soğutma ve merkezi sistem gaz vakum sistemi, 

 Oda ve WC'de hemşire çağırma sistemi, yangın algılama sistemleri, 

 Minibar, Klima, Ayarlanabilir yemek masası, Oda servisi, 

 Çocuk hastalar için yatak kenarları korkulukluğu, 

 Hastalar için disposable (tek kullanımlık) terlikler, 

 Hasta odalarında buklet malzemeleri (sabun, şampuan, losyon, tırnak makası, ayakkabı 

çekeceği, tarak vb.) hizmetlerin sunulması, 

 Tüm duvarların antibakteriyel duvar kâğıdı ile döşenmiş ve kolay yanmayan malzemeler 

kullanılması,  

 Aynı zamanda yerlerde kullanılan pvc ve diğer unsurların elektrik yükünü tutmayan 

yapıya sahip olması, 

 Her bir odanın kendine özel ısıtma, soğutma ve nem oranını ayarlama özelliği 

bulunması, 

 Ayrıca doğal afet veya yangın gibi beklenmeyen durumlarda söndürme sistemleri 

otomatik olarak devreye girmesi, 

 Odalarda rahatsızlık vermeyen renklerin seçilmesi ve ses yalıtımlı duvarlar, 

 Kapı açıldığında hasta yatağı görünmeyecek şekilde hasta mahremiyeti düşünülerek 

yerleşim planı kurgulanması, 

 Standart hasta odasında ve suit odada bulunan tüm tasarım özelliklerinin bulunduğu 

engelli odası, 

 Engelli hasta odasının diğer odalardan ayıran engellilerin tutunabileceği tutunma barları 

olması, 

 Hasta odasına girerken sağ ve sol tarafta duvar boyunca silindir biçiminde tutunma 

barlarının olması, 

 Hastanın çarpacağı ya da düşmesine sebep olacak herhangi bir engel bulunmaması, 

 Hasta odalarına ait banyolarda el kurutma amaçlı kağıt havluluk veya mekanizmaların 

bulunması, 

 Hasta başı monitörleri içerisinde oksijen sistemi, vakum sistemi, hastaların internete 

bağlanabilmelerini sağlayacak data sistemi bulunması, 

 Hasta odasının zemininde hijyenik, kolay temizlenebilen, tekerlekli sandalye ve sedye 

gibi taşıyıcı malzemelerin kolayca sürülebileceği pvc malzeme kullanılması, 

 Suit odanın ziyaretçi odası zemininde ceviz parke malzeme döşenerek  mekan 

özelleştirilmesi, 

 Hasta yatağının arkasında yatak başına monte edilmiş serum askısı bulunması, 

 Hastanın görebileceği bir yerde zamanı gösteren bir adet saat bulunması, 

 Hasta odalarına ait banyolarda el kurutma amaçlı kağıt havluluk veya mekanizmalar 

bulunması, 
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 Hasta banyolarında, genel zemin ve kabin içlerinde mat dokulu, kaymaz özeliğe sahip 

zemin malzemesi döşenmesi, 

 Kabinin diğer yanları lavabo bölümü ile aynı seramikten döşenmiştir. Kabinin sağ 

tarafında hastanın oturarak yıkanması için beyaz akrilikten duvara sabitlenmiş oturma elemanı 

bulunması, 

 Otururken destek alabilecek oturma elemanının sağında krom kaplı tutamak bulunması, 

 Hasta odalarında engelli duş içinde ve klozet yanında tutamak bulunması, 

 Misafir ve refakatçinin kaldığı özel ayrı bir odanın olması, 

 Masaj terapisi vb. hizmetlerin sunulması, 

 Odalarda özel kasa hizmeti sunulması, 

 Geniş balkon imkanı, 

 Dünya mutfaklarından yiyecek hizmetlerinin sunulması, 

 

Sağlık sektöründe sunulan hizmetler doğrudan insan sağlığı ile ilgilidir. Dolayısıyla hizmetin 

sunumunda meydana gelebilecek aksaklıklar insan sağlığında kalıcı hasarlar bırakabilir ve hatta ölümle 

sonuçlanabilir. Bu açıdan bakıldığında diğer hizmet sektörleri ile kıyaslandığında sağlık sektörünün 

sunduğu hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik çabaların daha fazla olması beklenmektedir. Kaliteli 

hizmet sunumu ise yeni teknolojilerin kullanımı, kalifiye eleman istihdamı, fiziksel ortamın 

düzenlenmesi, Joint Commission International (JCI) ve International Organization for Standardization 

(İSO 9001 vb.)gibi kalite standardizasyonlarına uyum ile mümkün olacaktır. 

 

Sonuç olarak; bu çalışmanın daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumuna,  hastanın sağlayacağı 

bireysel fayda ile birlikte toplumsal faydaya, konuyla ilgili çalışan tüm paydaşlara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Acil servis, ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye en kısa zamanda, olay 

yerinde ve sonrasında, çeşitli araç-gereç ve tıbbi malzeme kullanılarak, bu konuda eğitim almış 

kişiler tarafından yapılan müdahalelerdir. Tükenmişlik sendromu açısından günümüzde özellikle 

sağlık çalışanları en riskli bir meslek gruplarından birisidir. Tükenmişlik kavramı, değişmeden 

kalan işe ilişkin stresin kronik bir periyodundan sonra, kronik yorgunluk ve ümitsizlik hisleri, 

negatif bir benlik kavramının gelişmesi, iş yaşamı ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlarla 

belirginleşen, fiziksel, ruhsal ve mental enerji azalması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle 

acil servislerde çalışanların çalıştığı ortamda karşılaştığı durumların tükenmişliklerini nasıl ve ne 

boyutta etkilediğinin incelenmesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada 22 ifadeden 

oluşan Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çalışanların tükenmişlik 

hakkındaki düşünceleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: hastane acil servisleri, tükenmişlik 

BURNOUT PERCEPTION OF THE EMPLOYEES IN THE HOSPITALS’ 

EMERGENCY DEPARTMENT 

ABSTRACT 

Emergency services are the departments where an immediate medical intervention is 

performed for the ones who suddenly become ill or suffer from an accident, by the people trained 

in this regard, both on the scene and after the incident, by means of using a variety of equipments 

and medical supplies. In this day and age, especially health care professionals are one of the most 

risky occupational groups in terms of burnout syndrome.  The concept of burnout is defined as 

reduction in physical, spiritual and mental energy, which becomes evident with chronic fatigue 

and feelings of hopelessness, development of a negative self-concept, negative attitudes towards 

other people and work life, after a chronic period of job-related stress. For this reason, how and to 

what extent the situations faced by the employees working in the emergency departments affect 

them is the basis of this study. In this study, Maslach burnout inventory consisted of 22 

expressions has been used. As a result of this study, thoughts of the employees on burnout have 

been determined. 

 

Key Words: hospital emergency services, burnout 
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GİRİŞ 

Hastane acil servisleri, yılın üç yüz altmış beş, haftanın yedi ve günün yirmi dört saati 

hizmet veren, hastaneye acil olarak başvuran hastanın şikâyetlerini ve isteklerini ilk planda ve 

hızda çözebilecek bir alt yapıya sahiptir. Temel sorunu saptayacak ve tedavi edecek donanımı 

bulunan, kısa süreli tedavi ve izlem gerektiren olguları hospitalize eden sistemin bütünü acil 

servistir. Hastane acil servisleri ulaşımı kolay ve girişi ambulansların yanaşabileceği bir 

bölgesinde bulunan acil sağlık yardımı gerektiren hastalara bu hizmet vermektedir. Acil 

servislerde diğer servislerde randevu sistemi ile bakılması için yeterince beklenemeyecek olan 

kalp krizi, travma, yanık gibi rahatsızlıklara ilk müdahaleler yapılır. Genel anlamda tükenmişlik, 

değişmeden kalan işe ilişkin stresin kronik bir periyodundan sonra, kronik yorgunluk ve 

ümitsizlik hisleri, negatif bir benlik kavramının gelişmesi, iş yaşamı ve diğer insanlara yönelik 

olumsuz tutumlarla belirginleşen, fiziksel, ruhsal ve mental enerji azalmasıdır. Bu nedenle bu 

araştırma amacı hastane acil servislerinde çalışanların tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi için 

yapılmıştır. 

1. ACİL SERVİS 

1.1. Acil Servisin Tanımı 

Acil servis, ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye en kısa zamanda, olay 

yerinde ve sonrasında, çeşitli araç-gereç ve tıbbi malzeme kullanılarak, bu konuda eğitim almış 

kişiler tarafından yapılan müdahalelerdir. Acil bakım, hastanenin acil servisinde, herhangi bir 

serviste ya da yoğun bakımda verilebildiği gibi hastane dışında da verilebilmektedir 

(http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/acilbakim.htm, Erişim Tarihi: 28.05.2013). Hastane 

acil servisleri acil sağlık zincirinin en önemli birimlerinden birini oluşturur.   

1.2. Acil Servisin Adımları 

      Acil yardım zinciri dört basamaktan oluşmaktadır.  
1. Yardım çağırma 

2. Yardım bekleme 

3. Ambulans ekibi: Doktor yönetiminde yardımcı sağlık personeli ve şoförün görev yaptığı ekip 

stabilizasyon ve transporttan sorumludur. 

4. Hastane: Hastaneye ulaşan her hastanın kaydedilmesi,  stabilizasyonu, hızlı tanı ve tedavisi veya 

usulüne uygun sevk edilmesi işlemleridir (Aksoy ve Ergün, 2002: 161). Bu zincirde yer alan acil servislerin 

her birinin temel görevi, zaman kaybetmeden yaralı hastaya bakım ve tedavi yapmaktır.  

2. HASTANE ACİL SERVİSLERİ 

2.1. Hastane Acil Servisleri Tanımı 

      Hastane acil servisleri, yılın üç yüz altmış beş, haftanın yedi ve günün yirmi dört saati hizmet 

veren, hastaneye acil olarak başvuran hastanın şikâyetlerini ve isteklerini ilk planda ve hızda 

çözebilecek bir alt yapıya sahiptir. Temel sorunu saptayacak ve tedavi edecek donanımı bulunan, 

kısa süreli tedavi ve izlem gerektiren olguları hospitalize eden sistemin bütünü acil servistir. Acil 

servis, tüm enerjisini ve bilgisini bu konuya yöneltmiş ve uzmanlaşmış bir ekip tarafından 

yürütülen ayrı bir disiplindir. Hastane acil servisleri ulaşımı kolay ve girişi ambulansların 

yanaşabileceği bir bölgesinde bulunan acil sağlık yardımı gerektiren hastalara bu hizmet 

vermektedir. Acil servislerde diğer servislerde randevu sistemi ile bakılması için yeterince 

beklenemeyecek olan kalp krizi , travma , yanık gibi rahatsızlıklara ilk müdahaleler yapılır. Genel 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hastane
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ambulans
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalp_krizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Travma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yan%C4%B1k
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/acilbakim.htm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hastane
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ambulans
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalp_krizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Travma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yan%C4%B1k
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olarak ortalama poliklinik işlemlerinde hasta başına 20dk (20 dk/hasta) olarak saptanmasına 

rağmen acilde bu 25dk(25 dk/hasta) olmaktadır. 

 
Şekil 1 : Aci Servislerde Hasta Akış Şeması 

Kaynak: Oktay, C. Türkiye’de Acil Servis, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 

ve Ambulans Rallisi, Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Türkiye Acil Tıp 

Derneği, Antalya, 01-05 Kasım 2006. 

3. HASTANE ACİLLERINDE VERİLEN HIZMETLER 

Hastane acilleri 365 gün 24 saat hizmet vermek zorundadırlar. Ayrıca günün 24 saati hasta 

bakımı konusunda yetkili ve deneyimli, acil tıp konusunda eğitim almış hekim, hemşire ve 

yardımcı sağlık personelinin bulunması gerekmektedir. Acillerde sunulması gereken hizmetler 

multidisipliner olması vazgeçilmez bir kural gibidir. Bu nedenle Laboratuar, Röntgen ve 

Görüntüleme gibi diğer departmanlar aynı koşullar altında 24 saat acil servise destek verirler. 

Ayrıca acil servislerde gözlem odası, girişim odası, alçı odası, EKG gibi kapalı bölümler yer alır. 

3.1. Acilde Görevli Personel 

Acil servislerde doktorlar, ilk yardım ve acil bakım teknisyenleri (Acil Tıp Teknisyeni), 

hemşireler, ambulans ve acil bakım teknikerleri (Acil Tıp Teknikeri) ve hasta bakıcı gibi sağlık 

çalışanları organize olarak görev yapar. Acil servis çalışanları hastalarına karşı etik 

sorumluluklarının bilincinde olarak hizmet vermektedirler. 

      Acil servis çalışanlarının görevleri ve sorumluluklarına değinmek gerekir ise:  
 Acil Servis Tıbbi Yöneticisi: Acil serviste hizmetler mutlaka bir "Acil servis tıbbi yöneticisi" tarafından 

yönetilmelidir. Acil servis tıbbi yöneticisi, 24saat acil servisin kontrolünün sağlanmasında, hasta bakım 
kalitesinin artırılması, acil servis içinde sürüp giden hasta bakımında uzman hekimlerin, hemşirelerin ve 
diğer yardımcı personelin kontrolünü yapmakla sorumludur. 

 Acil Servis Hekimleri: Acil servisler, 24 saat, haftada 7 gün acil tıp uzmanı hekim bulundurmak 
zorundadır.  Her hekim acil serviste hastalığı nedeniyle tedavi edilmeyi bekleyen tüm hastaları 
değerlendirmek, ilk bakımlarını ve tedavilerini yapabilecek seviyede yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 
olmalılar. 

 Acil Servis Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu: Acil servis hemşirelik hizmetleri sorumlu bir yüksek hemşire 
tarafından yürütülmelidir. Acil servis hemşirelik hizmetleri sorumlusu; 24 saat ve 7 gün boyunca acil 
servisteki diğer hemşirelerin hasta bakımının kontrolü ve hizmetin düzgün yürütülmesinden, klinik ve 
yönetimsel kuralların hemşirelere aktarılmasından, hemşirelerin eğitiminden, geriye yönelik taramalar 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Doktor
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lk_Yard%C4%B1m_ve_Acil_Bak%C4%B1m_Teknisyenleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Acil_T%C4%B1p_Teknisyeni
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hem%C5%9Fire
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambulans_ve_Acil_Bak%C4%B1m_Teknikerleri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acil_T%C4%B1p_Teknikeri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasta_bak%C4%B1c%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9Fl%C4%B1k
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yaparak acil servis hasta bakımının kalitesinin artırılmasından, hemşire ve diğer yardımcı personelin 
nöbet listelerinin ayarlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Acil servis hemşirelik hizmetleri 
sorumlusu 2 yıl acil servis tecrübesi ve 1 yıl yöneticilik deneyimi olan, bunun yanında liderlik özellikleri 
taşıyan hemşireler arasından seçilmelidir. 

 Acil Servis Hemşiresi: Acil bakım eğitim veya yoğun bakım programını tamamlamış veya yeterli acil tıp 
hizmetleri tecrübesi olan kişiler arasından seçilmesi gereklidir. Acil servis hemşireliği konusunda tecrübeli 
ya da bu eğitimi almış bir hemşire olmalıdır. 24 saat, haftada 7 gün acil serviste hasta bakımından, hasta 
eğitiminden ve diğer yardımcı personelin denetlenmesinden, tirajdan- hastanın hastalığının 
değerlendirilmesi ve acil servis içerisinde uygun muayene alanına dağıtımı - sorumludurlar. 

      Ayrıca bütün tıbbi personele ek olarak acil servis giriş ve çıkışlarında 24 saat boyunca 

güvenlik personeli bulunmalıdır. Danışma- bilgi işlem ve veznede ise hastane tarafından 

görevlendirilmiş kayıt işlemlerini, prosedürlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için çalışanlar 

bulunmalıdır. 

3.2. Acilde Gerekli Alanlar/ Odalar 

Hastane acil servislerde; hayatı tehdit eden ve hemen çözüm bekleyen acil ve kritik sağlık 

sorunlarına yanıt bulunmaya çalışılır. Bu nedenle acilde bulunması gereken ekipmanlar ve 

malzemeler çok önemlidir. Acillerin planı güzel ve düzenli yapılmalıdır. Odalar ve laboratuarlar 

ve her türlü acil kullanımda olabilecek ekipmanlar aynı katta bir arada, düzenli olmalıdır. 
 Acil Muayene Odası: Genel durumu iyi olan hastaların değerlendirildiği bölümdür. 
 Resüsitasyon (yeniden canlandırma)  Odası: Genel durumu bozuk, hayati tehlikesi olan hastaların 

alındığı ve müdahale edildiği bölümdür. 
 Cerrahi müdahale Odası: Açık yaralı, kırık, kanamalı, vb. durumdaki hastalara müdahale edilen 

bölümdür. 
 Gözlem Odası: Takip gereken durumlarda,  hasta gözlem odasına alınır ve gerekli müdahaleler 

(mönitörize etmek, sıvı desteği yapmak, ilaç uygulamak...) yapılarak, genel durum izlenir. 
 Kan alma -Enjeksiyon Odası: Tetkik amaçlı kan numunesi alınması gerektiğinde ve enjeksiyon 

uygulamalarında kullanılan bölümdür. 
 Acil Laboratuar: Mevcut kan ve idrar tetkiklerinin yapıldığı bölümdür. 
 Acil Radyoloji: Acil görüntüleme hizmeti verilir. 
 Ortopedik, Kadın Hastalıkları-Doğum ve Özel Muayene ile Girişimler için Gerekli Odalar: Bu alanlarda 

gelen acil hastaların tedavileri için kullanılan bölümdür. 
 Bilgi işlem (Danışma) ve Vezne: Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Acil olan ve stabil olmayan 

hastalarla ilgili işlemler ilk müdahalenin ardından gerçekleştirilir. 
      Ayrıca Acil servislerde, yeterli sayı ve nitelikte ilk muayene, müdahale ve müşahede odaları 

ile bekleme salonu; acil servis yanında, acil servis işleyişini aksatmayacak şekilde 

konumlandırılmış olmasının yanında hasta yakınlarına 24 saat hizmet verebilen kafeterya, anons 

sistemi, hasta yakını bilgilendirme panosu, personel soyunma-giyinme ve personel dinlenme 

odası, güvenlik odası, kadın ve erkekler için bekleme yeri ile bağlantılı, engellilerin de 

yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve lavabo bulunur. 

3.3. Acil Servis Hizmet Sunumu İçin Gerekli Şartlar 

Acil servislerin, fiziki konum, altyapı ve ulaşım şartları bakımından sahip olması gereken 

asgari standartlar vardır. Özellikler ve şartlar yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin 

uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ olarak 16 Ekim 2009 cuma günü resmi gazetede 

yayınlanmıştır. Bu şartlar: (Resmi Gazete, Sayı: 27378 ) 

 Acil servisler, hastanenin ana girişinden ayrı, anayola yakın ve araç trafiği bakımından kolay 
ulaşılabilir, ambulansların kolaylıkla giriş ve çıkış yapabilecekleri, eğimli sedye rampası bulunan 

ve giriş katında; görüntüleme, laboratuar, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve morga ulaşıma 

uygun bağlantısı olan bir konumda kurulmalıdır. 
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 Aynı alanda birden fazla binada hizmet veren hastanelerde; ameliyathane, yoğun bakım, 
laboratuar ve görüntüleme birimleri ile acil servis arasındaki hasta nakli kapalı ortamda yapılacak 

şekilde fiziki bağlantı sağlanmalıdır.  

 Acil servis giriş ve çıkışlarında; ambulans veya araçtan acil servis girişine kadar olan mesafede 
hastaların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için üstü kapalı olacak şekilde, sedye ile 

hasta nakline uygun alan oluşturulmalıdır. 

 Acil servis girişinde tekerlekli sandalye ve sedyelerin muhafazası için uygun bir alan ayrılmalıdır. 
 Acil servislerde zeminlerin, kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, girintisiz ve kolay 

temizlenebilir malzemelerden olması gerekir.  

 Acil servislerde, ambulans ve hasta nakil aracı ile nakledilen hasta girişi ile ayaktan hasta girişi 
ayrılmalıdır. Bu alanda, ambulans ve hasta nakli yapılan araç trafiği için kolay manevraya uygun 

bir ulaşım altyapısı oluşturulmalıdır. 

 Acil servise yakın ve acil ulaşımını aksatmayacak şekilde, hasta nakil araçları, engelli hasta 
araçları ve resmi araçlar, personel ve hasta yakınları için uygun ve yeterli genişlikte otopark alanı 

ayrılmalıdır. Ambulans otoparkı ayrı olarak belirlenir ve her an çıkış yapabilecek şekilde önünün 

açık olması sağlanır.  

 Acil servis binalarında, ışıklandırmalı ve en az 20 (yirmi) metreden okunabilecek 
büyüklükte  "ACİL SERVİS" yazılı tabela bulunmalıdır Hastane yakınındaki cadde ve sokaklarda 

ise hastane acil servisini gösteren işaret ve yönlendirme levhaları konulmalıdır. 

 Hastane girişinde acil servisin yerini gösteren, yeteri kadar büyüklükte ve geceleri de 
okunabilecek şekilde ışıklandırılmış, yönlendirme levhaları bulunmalıdır. Lüzumu hâlinde bu 

levhalara ek olarak uluslararası kabul gören yabancı bir dilde de yönlendirme tabelaları 

eklenebilir.  

4. TÜKENMİŞLİK 

4.1. Tükenmişlik Kavramı 

 Tükenmişlik kişi ya da örgütler açısından iş yaşamını önemli ölçüde tehdit eden unsur 

olarak değerlendirilmektedir. İngilizcede “staff burnout” ya da “job burnout” olarak tanımlanan 

kavram Türkçede “tükenmişlik – tükeniş sendromu – mesleki tükenmişlik” olarak 

tanımlanmaktadır (Sağlam Arı ve Çına Bal, 2008: 131). Maslach’ a göre tükenmişlik işyerindeki 

stres artırıcı unsurlara karsı bir tepki olarak uzun sürede ortaya çıkan psikolojik bir sendromdur 

(Lavrova and Levin, 2006: 6). Tükenmişlik işle ilgili strese yanıt olarak ortaya çıkan strese bağlı 

bir sendromdur (Sesen et al., 2011:41). Tükenmişlik, kalıcı, olumsuz, "normal" bireylerde ruh 

hali bitkinlik ile karakterize olan etkinlik duygusu azalmış, fonksiyonel olmayan tutumlar 

geliştirilmesi sonucu oluşur (Kulkarni, 2006:3). Tükenmişlik, duygusal taleplerin yoğun olduğu 

ortamlarda uzun süre çalışmaktan kaynaklanan, fiziksel yıpranma, işyerinde çalışanlara karsı 

olumsuz tutumlar geliştirilmesi gibi belirtilerin bir araya gelerek oluşturduğu durumdur (Altay 

v.d., 2010: 10). 

4.2. Tükenmişliğin Alt Boyutları 

Tükenmişlikle ilgili günümüzde en yaygın kabul gören tanım, konuyla ilgili çalışan 

araştırmacılar arasında en önemli isim olarak anılan ve Maslach Tükenmişlik Envanterini 

geliştiren Christina Maslach’a aittir. Maslach, tükenmişlik kavramını; duygusal tükenme 

(emotional exhaustion), duyarsızlaşma (depersonalization) ve kişisel başarıya (personel 

accomplishment) ilişkin duyguları kategorize eden üç ayrı boyutta ele almaktadır (Budak ve 

Sürgevil, 2005: 96). 

4.2.1. Duygusal Tükenme 

Kişinin duygusal kaynaklarının tükenmiş olması şeklinde ifade edilen duygusal tükenme, 

bireysel stres bileşeni olarak kabul edilir (Bresó et al, 2007:461). Duygusal tükenme, kişinin 
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yaptığı iş nedeniyle duygusal olarak kendini aşırı yüklenmiş, tükenmiş hissetmesidir ve 

tükenmişliğin en önemli belirleyici alt boyutudur (Kaçmaz, 2005: 29). Çalışanların yorgunluk ve 

duygusal yönden kendilerini aşırı yıpranmış hissetmeleri duygusal tükenme olarak ifade 

edilmektedir (Murat, 2003: 97). 

4.2.2. Duyarsızlaşma 

Maslach’ın tanımladığı ikinci bileşen duyarsızlaşma alt boyutudur. Duyarsızlaşma, 

çalışanın işi gereği karşılaştığı insanlara karşı katı, soğuk, ilgisiz ve olumsuz bir tutum 

sergilemesidir. Bu genellikle, işe yönelik idealizmin kaybolması, hızla artan uzaklaşma duygusu 

ve çalışanın müşterisini bir obje olarak görmesi neden olmaktadır. Çalışanın yaşadığı psikolojik 

gerginlikle başa çıkma yöntemi olarak, kaçma isteğinden meydana gelmektedir (Demir, 2009: 

194). 

4.2.3. Kişisel Başarı 

 Kişisel başarı alt boyutu insanlarla çalışan bir bireyde yeterlilik ve başarıyla üstesinden 

gelme duygu durumu olarak tanımlanmaktadır (Avşaroğlu vd., 2005: 119-120).  

5. GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalışmanın amacı, hastane acil çalışanlarının tükenmişlik düzeyini ölçmektir. Bu çalışma, 

Nisan – Mayıs 2013 tarihleri arasında, Samsun ilinde bir devlet hastanesinde yapılmıştır. 

Çalışmanın evrenini hastanede acil serviste çalışan tüm personel (n=46) oluşturmaktadır. 

Çalışmaya n=36 (% 78) kişi katılmıştır. Çalışmada bir ölçek kullanılmıştır. Bu kullanılan ölçek, 

tükenmişlik ölçeğidir. Bu ölçek, İnci Kavlu’ nun 2008 yılında Marmara Üniversitesi’nde yapmış 

olduğu “Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve İş Doyumlarının Yaşam 

Kalitesine Etkisi” adlı yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır. Tükenmişliğin sıklığını 

değerlendiren Maslach Tükenmişlik Ölçeği 1981 yılında Maslach ve Jackson tarafından 

geliştirilmiş (Maslach, & Jackson, 1981), 1991 yılında Çam tarafından hemşire grubunda geçerlik 

ve güvenirliği yapılmıştır. “Duygusal tükenme”, “duyarsızlaşma” ve “kişisel başarı” alt boyutları 

bulunan ölçekte 1’den 5’e kadar değişen 5’li likert tipi puanlamaya sahip 22 ifade bulunmaktadır. 

Puanlama 1= Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3= Bazen, 4= Çoğu zaman ve 5= Her zaman şeklinde 

yapılır. Duygusal tükenme alt ölçeğinde 9 (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 nolu ifadeler), 

duyarsızlaşma alt ölçeğinde 5 (5, 10, 11, 15, 22 nolu ifadeler) ve kişisel başarı alt ölçeğinde 8 (4, 

7, 9, 12,17, 18, 19, 21 nolu ifadeler) ifade bulunur.  

Verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS 15 for Windows programı ile yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, Cronbach alfa, ortalamalar, t testi 

kullanılmıştır. Verilerde parametrik test varsayımları yerine getirilmediği için ikili grupların 

karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin iç 

tutarlılığı Cronbach alfa testi ile değerlendirilmiştir. Tüm veriler için istatistiksel anlamlılık 

düzeyi p <0,05 olarak alınmıştır. 

Boyutlar Soru 

Sayısı 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Cronbach’ s 

Alpha 

 

TÜKENMİŞLİK 

Duygusal 

Tükenme 
9 2,70 0,85 

0,749 
Duyarsızlaşma 5 2,50 0,83 

Kişisel Başarı  8 3,30 0,52 

Çalışma boyutlarına verilen puanlar sırasıyla tükenmişlik boyutunun alt boyutlarından duygusal 

tükenme;  ̅= 2,70, ss= 0,85, duyarsızlaşma  ̅= 2,50, ss= 0,83, kişisel başarı  ̅=  3,30, ss= 0,52 

bulunmuştur. Çalışanların duygusal tükenmelerinin ve kişisel başarılarnın orta derecede, 

duyarsızlaşmalarının ise orta derecenin altında olduğu görülmektedir. Uygulanan güvenirlik 
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analizi sonucunda, 22 maddeden oluşan tükenmişlik ölçeğinin Cronbach Alfa değerinin 0, 749 

olduğu görülmektedir. 

6. BULGULAR 

Aşağıda çalışmaya katılanların tanımlayıcı bulguları yer almaktadır.  

Tablo 1. Tanımlayıcı Bulgular 

Bağımsız Değişkenler  
Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet 

Kadın 19 52,8 

Erkek 17 47,2 

Toplam 36 100 

Medeni Durum  

Bekar 17 47,2 

Evli 19 52,8 

Toplam 36 100 

Yaş 

- 28 17 47,2 

+ 29 19 52,8 

Toplam 36 100 

Eğitim Durumu 

İlköğretim Mezunu Olanlar 2 5,6 

Lise Mezunu Olanlar 11 30,6 

Önlisans Mezunu Olanlar 8 22,2 

Lisans Mezunu Olanlar 15 41,7 

Toplam 36 100 

Görevi 

Sağlık Personeli 21 58,3 

Yardımcı Sağlık Personeli 9 25,0 

Diğer Personel 6 16,7 

Toplam 36 100 

Kadro Durumu Kadrolu Personel 19 52,8 
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Sözleşmeli Personel 11 30,6 

Şirket Personeli 6 16,7 

Toplam 36 100 

Meslek Kıdem Süresi 

- 3 yıl 17 47,2 

+ 4 yıl 19 52,8 

Toplam 36 100 

Acil Servis Kıdem Süresi 

- 2 yıl 15 41,7 

+ 3 yıl 21 58,3 

Toplam 36 100 

Aylık Ortalama Kişisel Gelir 

- 2000 TL 19 52,8 

+ 2001 TL 17 47,2 

Toplam 36 100 

Çalışma Şekli 

Vardiya 34 94,4 

Sadece Gündüz 2 5,6 

Sadece Akşam 0 0,0 

Toplam 36 100 

Çalışmaya katılanların % 52,8’ i kadın, % 52,8’ i evli, % 52,8’ i 28 yaş ve altı, % 5,6’ sı 

ilköğretim mezunu, % 30,6’ sı lise mezunu, % 22,2’ si ön lisans mezunu, % 41,7’ si lisans 

mezunu, % 58,3’ ü sağlık personeli, % 25’i yardımcı sağlık personeli, % 16,7’ si diğer personel, 

% 52,8’ i devlete bağlı kadrolu personel, % 30,6’ sı sözleşmeli personel, % 16,7’ si firma 

personeli, % 52,8’ i meslekte 3 yıl altında çalışanlar, % 58,3’ ü acil serviste 2 yıl ve altında 

çalışanlar, % 52,8’ i 2000 TL ve altında ücret alanlardan oluşmaktadır.  

6.1. Demografik Verilere Göre Tükenmişlik Algılamalarının Analizi 

Tablo 2’de çalışanların cinsiyetine göre algıladıkları tükenmişlikleri hakkındaki 

düşüncelerine yer verilmiştir 

Tablo 2. Çalışanların Cinsiyete Göre Algıladıkları Tükenmişlik Hakkındaki Düşünceleri 

Bağımsız Değişkenler 
Cinsiye

t 
n ort. s.s. Z p

 

 

 

Tükenmişlik 
Duygusal 

Tükenme 

Kadın 19 3,01 0,77 

- 2,557 0,011 
Erkek 17 2,36 0,82 
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Duyarsızlaşma Kadın 19 2,89 0,69 
- 2,972 0,003 

Erkek 17 2,06 0,77 

Kişisel Başarı Kadın 19 3,30 0,56 
- 0,128 0,889 

Erkek 17 3,31 0,50 

Tablo 2’de görüldüğü üzere cinsiyete göre tükenmişlik algılamalarından duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Kişisel başarı alt 

boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak ortalamalara 

bakıldığında her boyutta kadınların ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3’de çalışanların medeni durumuna göre algıladıkları tükenmişlik hakkındaki 

düşüncelerine yer verilmiştir.  

Tablo 3. Çalışanların Medeni Duruma Göre Algıladıkları Tükenmişlik Hakkındaki 

Düşünceleri 

Bağımsız Değişkenler 
Medeni 

Durum 
n ort. s.s. Z p

 

 

 

Tükenmişlik 

Duygusal 

Tükenme 

Bekâr 17 2,98 0,87 
-1,747 0,081 

Evli 19 2,46 0,76 

Duyarsızlaşma Bekâr 17 2,89 0,65 
-2,495 0,013 

Evli 19 2,15 0,83 

Kişisel Başarı Bekâr 17 3,24 0,52 
-0,478 0,632 

Evli 19 3,36 0,54 

Tablo 3’de görüldüğü üzere medeni duruma göre tükenmişlik boyutlarının yalnızca 

duyarsızlaşma boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Medeni duruma göre duygusal 

tükenme ve kişisel başarı alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak 

ortalamalara bakıldığında kişisel başarı hariç bekârların ortalamalarının evlilerden daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bekârların ve evlilerin ortalamaları kişisel başarı dışında 2,90 civarındadır. 

Tablo 4’de çalışanların yaşına göre algıladıkları tükenmişlik hakkındaki düşüncelerine yer 

verilmiştir.  

Tablo 4. Çalışanların Yaşına Göre Tükenmişlik Hakkındaki Düşünceleri 

Bağımsız Değişkenler Yaş n ort. s.s. Z p
 

 

 

Tükenmişlik 

Duygusal 

Tükenme 

-28 17 2,92 0,81 
-1,445 0,148 

+29 19 2,51 0,85 

Duyarsızlaşma -28 17 2,86 0,68 
-2,273 0,023 

+29 19 2,18 0,84 

Kişisel Başarı  -28 17 3,21 0,51 
-0,670 0,503 

+29 19 3,38 0,54 

Tablo 4’de görüldüğü üzere yaşa göre tükenmişlik boyutlarından yalnızca duyarsızlaşma 

boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yaşa göre duygusal tükenme ve kişisel başarı 

boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak kişisel başarı boyutu hariç diğer 

boyutlarda 28 yaş ve altının 28 yaş üstündekilere oranla daha yüksek ortalamaya sahip oldukları 

görülmektedir. Bu da yaş ilerledikçe, tükenmişlik duygusunun azaldığını göstermektedir. Genç 

çalışanların beklentilerinin de yüksek olması sebebiyle tükenmişlik düzeyleri daha yüksek çıkmış 

olabilir. 

Tablo 5’de çalışanların kurum kıdem süresine gelire göre algıladıkları tükenmişlik 

hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir.  
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Tablo 5. Çalışanların Meslek Kıdem Sürelerine Göre Algıladıkları Tükenmişlik 

Hakkındaki Düşünceleri 

Bağımsız Değişkenler 

Meslek 

Kıdem 

Süresi 

n ort. s.s. Z p
 

 

 

Tükenmişlik 

Duygusal 

Tükenme 

-3 yıl 17 2,86 0,95 
-0,857 0,391 

+4 yıl 19 2,57 0,74 

Duyarsızlaşma -3 yıl 17 2,64 0,75 
-0,715 0,474 

+4 yıl 19 2,38 0,91 

Kişisel Başarı -3 yıl 17 3,15 0,51 
-1,419 0,156 

+4 yıl 19 3,43 0,51 

Tablo 5’de görüldüğü üzere meslek kıdem sürelerine göre tükenmişlik boyutlarının 

hiçbirinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Tablo 6’ da çalışanların acil servis kıdem sürelerine göre tükenmişlik hakkındaki 

düşüncelerine yer verilmiştir. 

Tablo 6. Çalışanların Acil Servis Kıdem Sürelerine Göre Algıladıkları Tükenmişlik 

Hakkındaki Düşünceleri 

Bağımsız Değişkenler 

Acil 

Servis 

Kıdem 

Süresi 

n ort. s.s. Z p
 

 

 

Tükenmişlik 

Duygusal 

Tükenme 

-2 yıl 15 3,01 0,89 
-1,785 0,074 

+3 yıl 21 2,48 0,76 

Duyarsızlaşma -2 yıl 15 2,75 0,63 
-1,320 0,187 

+3 yıl 21 2,32 0,93 

Kişisel Başarı -2 yıl 15 3,31 0,49 
-0,032 0,974 

+3 yıl 21 3,30 0,56 

Tablo 6’da görüldüğü üzere acil servis kıdem sürelerine göre tükenmişlik boyutlarının 

hiçbirinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Tablo 7’de çalışanların aylık ortalama gelire göre algıladıkları tükenmişlik hakkındaki 

düşüncelerine yer verilmiştir.  

Tablo 7. Çalışanların Aylık Ortalama Kişisel Gelirine Göre Algıladıkları Tükenmişlik 

Hakkındaki Düşünceleri 

Bağımsız Değişkenler 

Aylık 

Ortalama 

Kişisel 

Gelir 

n ort. s.s. Z p
 

 

 

Tükenmişlik 

Duygusal 

Tükenme 

-2000 TL 19 2,41 0,77 
-2,176 0,030 

+2001 TL 17 3,03 0,82 

Duyarsızlaşma -2000 TL 19 2,32 0,78 
-1,399 0,162 

+2001 TL 17 2,71 0,87 

Kişisel Başarı  -2000 TL 19 3,32 0,51 
-0,159 0,873 

+2001 TL 17 3,28 0,55 

Tablo 7’de görüldüğü üzere aylık ortalama gelirlerine göre duygusal tükenme boyutunda anlamlı 

bir farklılık tespit edilmesine karşın duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında anlamlı bir 
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farklılık tespit edilmemiştir. Ancak 2000 TL üstü aylık kişisel gelire sahip olanların ortalamaları 

2000 TL ve altı aylık kişisel gelire sahip olanlardan tükenmişlik seviyeleri yüksektir. 

7. SONUÇ 

Acil servis, ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye en kısa zamanda, olay 

yerinde ve sonrasında, çeşitli araç-gereç ve tıbbi malzeme kullanılarak, bu konuda eğitim almış 

kişiler tarafından yapılan müdahalelerdir. Bu birimde çalışan personeller sağlık teşkilatında 

önemli bir yere sahiptir. Tükenmişlik (Burnout) sendromu açısından günümüzde özellikle sağlık 

çalışanları en riskli bir meslek gruplarından birisidir. Tükenmişlik kavramı, değişmeden kalan işe 

ilişkin stresin kronik bir periyodundan sonra, kronik yorgunluk ve ümitsizlik hisleri, negatif bir 

benlik kavramının gelişmesi, iş yaşamı ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlarla 

belirginleşen, fiziksel, ruhsal ve mental enerji azalması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle 

acil servislerde çalışanların çalıştığı ortamda karşılaştığı durumların tükenmişliklerini nasıl ve ne 

boyutta etkilediğinin incelenmesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 

Çalışma, Nisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında, Samsun ilinde bir devlet hastanesinde 

yapılmıştır. Çalışmaya katılan 36 sağlık personelinin tükenmişlik algılamalarının demografik 

özelliklere göre algılamalarının değişip değişmediği ve tükenmişlik boyutlarının kendi içindeki 

ilişkinin boyutu incelenmiştir.  

Araştırma bulgularına göre çalışmaya katılanların % 52,8’ i kadın, % 52,8’ i evli, % 52,8’ 

i 28 yaş ve altı, % 5,6’ sı ilköğretim mezunu, % 30,6’ sı lise mezunu, % 22,2’ si ön lisans 

mezunu, % 41,7’ si lisans mezunu, % 58,3’ ü sağlık personeli, % 25’i yardımcı sağlık personeli, 

% 16,7’ si diğer personel, % 52,8’ i devlete bağlı kadrolu personel, % 30,6’ sı sözleşmeli 

personel, % 16,7’ si firma personeli, % 52,8’ i meslekte 3 yıl altında çalışanlar, % 58,3’ ü acil 

serviste 2 yıl ve altında çalışanlar, % 52,8’ i 2000 TL ve altında ücret alanlardan oluşmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre çalışanların cinsiyete göre tükenmişlik algılamalarından 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre 

kadın çalışanların erkek çalışanlara göre duygusal tükenmesi bakımından daha hassas olduğu 

söylenebilir. Yine aynı şekilde kadın çalışanların erkek sağlık çalışanlarına göre daha 

duyarsızlaştığı yorumu yapılabilir. Kişisel başarı alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Ancak ortalamalara bakıldığında her boyutta kadınların ortalamalarının 

erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Çalışanların medeni durumuna göre 

duyarsızlaşma alt boyutu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bekâr çalışanların 

ortalamalarının evli çalışanların ortalamalarından daha yüksek olması nedeniyle bekârlar daha 

duyarsızlaşmışlardır. Çalışanların yaşa göre duyarsızlaşma alt boyutunda anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 28 yaş ve altındakilerin ortalamalarının 28 yaş üstündekilerin ortalamalarından 

yüksek olması nedeniyle 28 yaş ve altındakiler daha duyarsızdır. Çalışanların meslek kıdem 

süresi ve acil servis kıdem süresine göre algıladıkları tükenmişlik hakkındaki düşünceleri 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Çalışanların aylık ortalama kişisel gelirine göre 

duygusal tükenme alt boyutu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 2000 TL ve altında aylık 

ortalama kişisel gelire sahip olanların ortalamaları ile 2000 TL üstünde aylık ortalama kişisel 

gelire sahip olanların ortalamalarından daha düşüktür. Aylık ortalama aylık geliri 2000 TL 

üstünde olan çalışanların duygusal tükenme hissi daha yüksektir. 

Çalışmadan uygulayıcılar ve teorisyenler için çıkarılacak yargı yöneticiler işteki 

memnuniyeti sağlamak için gerekli çalışma ortamını oluşturabilmeli ve gerekli düzenlemeleri 

sağlamalı, çalışanlarının bilgi ve becerilerini kurumlarına aktarmalarını sağlamanın yollarını 

aramalıdırlar. Bu hususta yöneticiler, çalışanlarının tükenmişliklerine neden olan sebepleri 
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bularak çözümler üretmeli, işlerinden memnuniyet duymalarını sağlamak için onların isteklerine 

cevap vermelidirler. 
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“TAM GÜN” YASASININ KAMU HASTANELERİNE ETKİSİ : 

İSTANBUL ÖRNEĞİ 

 

                                                                                                                Deniz SEYİRCİ

 

                                                                                                                  Erdinç ÜNAL


                                       

       

ÖZET 

Bu çalışma; “Tam Gün Yasası”nın İstanbul’daki sonuçlarını ortaya koyarak, sağlık 

yöneticilerine bir veri kaynağı olması amacıyla planlanmıştır. Araştırma; retrospektif ve tanımlayıcı bir 

araştırmadır. Mevcut durumu ortaya koymak için Sağlık Bakanlığı’nın istatistikleri ve sağlık insan 

gücü ile ilgili yayınları incelenmiştir. 2012 yılına ait Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul’daki kamu 

hastanelerine ilişkin veriler İl Sağlık Müdürlüğü’nden, İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin veriler ise İ.Ü. 

Hastaneleri Genel Direktörlüğünden elde edilmiştir. İstanbul’da olması gereken uzman hekim sayısının 

15311, ancak mevcut uzman hekim sayısının (asistanlar dahil) 8880 olduğu, İ.Ü Tıp Fakültesi 

Hastanesindeki öğretim üyelerinden %29’unun hasta tedavisine katılamadığı, bu oranın cerrahi 

branşlarda %40’a ulaştığı görülmüştür. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde ise oran % 21,7 olarak 

bulunmuştur. İstanbul’daki mevcut uzman hekim sayısı ancak ihtiyacın yarısını karşılayabilmekteyken, 

yasa sonrası Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerindeki uzman hekimlerin %10’u görevden 

ayrılmış, üniversite hastanelerinde ise hastaya hizmet veremeyen öğretim üyesi oranı %20-30’lara 

ulaşmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Tam gün yasası, hekim ihtiyacı, kamu hastaneleri 

 

EFFECTS OF “FULL-TİME PRACTİSE LAW” ON THE PUBLİC HOSPİTALS: THE 

İSTANBUL CASE 

 

ABSTRACT 

 

This study has been planned to be a data source for the Medical Managers by showing the results 

of the enforcement of the“Full-time Practise Law”in İstanbul. 

This is a retrospective and definitive study. The information about the Ministry of Health Public 

Hospitals has been obtained from the Local Health Authority of İstanbul and the information about the 

İstanbul University has been obtained from the General Directorate of İstanbul University Hospitals for 

the year 2012.  

29% of the academic members of the medical İ.Ü.Faculty Hospital could not have joined the patient 

treatment activities and the very same ratio has reached up to 40% for the surgical branches. The ratio 

has been 21.7% for Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital. After the Law enforcement, 10% of the 

specialist physicians of Ministry of Health Public Hospitals had been resigned and the rate of the 

academic members who could not take care of the patient directly, became 20-30%. 

 

Key Words: Full-time practise, physician quantity, public hospitals 
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Sağlık hizmetinin emek yoğun bir üretim olması nedeniyle, insan gücü kaynağının planlanması 

önem kazanmaktadır. Sağlık insan gücünü, diğer sektörlerden ayıran özelliği; farklı disiplinlerde, 

birçoğu yüksek bilgi düzeyine sahip nitelikli iş gücünden oluşmasıdır. Sağlık hizmetleri yeterli sayıda, 

uygun dağılımda ve nitelikli çalışanlar ile verilmediği zaman toplumun sağlık düzeyi olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Bu yüzden bütün toplumlarda sağlık insan gücü istihdamı önemle üzerinde durulan bir 

konu olmuştur. Sağlık insan gücü, nitelikli olarak yeterli sayıda yetiştirilmeli ve tüm toplumun 

ihtiyacını karşılayacak şekilde istihdam edilmelidir.  

Sağlık insan gücü içerisinde üzerinde en çok durulan meslek grubu şüphesiz ki hekimlerdir. 

Hekimler, sağlıktaki işgücü maliyetlerinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır, eğitim süreleri uzun 

ve genellikle temininde güçlük çekilen insan kaynağıdır. Bu yüzden hekim ihtiyacının tespiti, ihtiyacın 

karşılanmasına yönelik uygulamalar, hekimlerin çalışma biçimleri ve çalışma saatleri, hemen bütün 

ülkelerde tartışma konusu olmaktadır.  

Türkiye’de de bir taraftan hekimlerden en yüksek düzeyde verim almak, diğer taraftan toplumun 

hekime kolayca ulaşmasını sağlamak için farklı uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalardan belki de 

en çok tartışma konusu olanı, “Tam Gün Yasası” olarak bilinen yasanın getirdiği değişikliklerdir. Bu 

çalışma; “Tam Gün Yasası” ile ilgili uygulamanın, Türkiye nüfusunun ortalama olarak beşte birini 

barındıran İstanbul’daki sonuçlarını ortaya koyarak, sağlık yöneticilerine bir veri kaynağı olması 

amacıyla planlanmıştır.  

 

    1.1.Tam Gün Yasası 

Türkiye’de “Tam Gün Çalışma” sistemi ilk kez Dr. Nusret Fişek Dönemi’nde “Sağlık 

Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu” kapsamında yürürlüğe konmuştur. Bu uygulamadan, sağlık 

ocakları etkin olarak kullanılamadığından istenen verim alınamamış ve kısa bir süre sonra 

vazgeçilmiştir. İkinci uygulama 1978 yılında yapılmıştır. Bu uygulama da 31.12.1980 tarihinde, 

tabiplerin, serbest olarak çalışabileceğine dair çıkarılan yasa ile sonlandırılmıştır. (Akdur,1999:13; 

Ökten,2007; Çetin,2009:33, Sayek,2008:117).  

2005 yılında aile hekimliği pilot uygulamasına başlanmış ve aile hekimlerine tam gün çalışma 

zorunluluğu getirilmiştir. Aynı yıl, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlere serbest çalışma yasağı 

getirilirken, 2007 yılında sadece askeri sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan başhekimlere 

serbest çalışma izni verilmiştir (Belek, 2012; 83-91, Sayek,2008:117). 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında hazırlanan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin temel 

bileşenlerinden biri de “Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan 

gücü”dür. Tam gün yasası kapsamında yapılan çalışmalar 2007 yılı içerisinde gündeme gelmiştir. Konu 

ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yapılan açıklamada; performansa yönelik ücret 

politikası ile kamuda, serbest olarak çalışmayan hekim oranının % 11’den % 63’e çıktığı ve kalan % 

37’nin de aynı şekilde çalışması için gerekli yasanın çıkarılacağı belirtilmiştir (Çetin, 2009;51).  

Bu süreç sonunda “Tam Gün Yasası” olarak bilinen “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün 

Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 30 Ocak 2010 Tarihli ve 27478 

Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır (Resmi Gazete, 30.01.2010, 

www.resmigazete.gov.tr.Erişim:29.12.2012).  

 

1.2. Yasanın İçeriği  

Yasanın, hekimlerin birden fazla kurumda çalışması ile ilgili olarak getirdiği değişiklikler 

şunlardır; 

http://www.resmigazete.gov.tr.Erişim:29.12.2012
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 Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, 

resmi veya özel başka herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest olarak mesleklerini icra 

edemezler. 

 Kamuda görevli tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, 

kamu kurum ve kuruluşları dışında mesleklerini icra edemezler. Uzman hekimler ve diş hekimleri 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya kamu kurumları ile anlaşması bulunan özel sağlık kurum ve 

kuruluşları veya vakıf üniversitesinde çalışıyorsa, sözleşmesi olmayan özel sağlık kuruluşlarında 

çalışamazlar. Ancak sözleşmeli birden fazla kurumda çalışabilirler.  

 Serbest olarak çalışan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve SGK’dan 

talep edilmemek kaydıyla anlaşmalı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tanı ve tedavi işlemlerini 

yapabilirler.  

 Döner sermayeli sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, iş yeri hekimliği yapamazlar.  

Yasa, çıkarıldığı tarihten itibaren itirazlara neden olmuş ve uzun süren bir hukuki süreç 

yaşanmıştır. Yasa, ilk olarak Anayasa Mahkemesinin 16 Temmuz 2010 Tarihindeki kararı ile kısmen 

iptal edilmiş; alınan yürütmeyi durdurma kararı 08 Mart 2011 tarihinde Danıştay İdari Dava Dairleri 

Kurulu tarafından kaldırılmıştır. (http://www.memurlar.net/haber/172059/, Erişim: 29.12.2012, 

(http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/ tmgdegerlendirme.pdf, Edinme Tarihi: 24.12.2012).   

26 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan 650 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile tam gün çalışmanın yeniden kanunlaştırılarak, ilk kez tam gün yasası fiilen 

uygulanmaya başlanmıştır. (Resmi Gazete, 26.08.2011, www.resmigazete.gov.tr, Erişim: 

29.12.2012). 

Anayasa Mahkemesi tarafından, 18 Temmuz 2012 tarihinde, 650 sayılı KHK’nin kamuda çalışan 

hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebilmelerini kısıtlayan maddeleri, Anayasaya aykırılığı 

nedeniyle iptal edilmiştir. Uygulamanın altı ay sonra başlatılacağı belirtilmiştir 

(http://www.memurlar.net/kategori/375/, Erişim: 29.12.2012). 18 Ocak 2013 tarihinde uygulamaya 

konulması beklenen Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesi 01 Ocak 2013 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanmış, ancak iptal kararının uygulamasının 6 ay sonra başlayacağı belirtilmiştir. Son 

olarak 29 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan torba yasa ile, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim 

üyelerinin mesai saatleri dışında çalışmaları karşılığında alacakları ücretlerin Bakanlar Kurulu kararı 

ile düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Özetle; yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sürekli tartışma konusu olan “Tam Gün Yasası”, 26 

Ağustos 2011 tarihinden beri fiilen uygulanmakla birlikte, halen kamu hastanelerinde çalışan 

hekimlerin tepkisine yol açmaktadır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde İstanbul’daki kamu 

hastanelerinin uzman tabip ihtiyacı ve mevcut durum incelenecek, yasanın hekim durumuna etkisi 

ortaya konulacaktır 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma; kamuoyunda “Tam Gün Yasası”nın İstanbul’daki kamu hastanelerinin uzman 

hekim durumuna etkisinin ortaya konulması ve sonuçlarının sağlık yöneticilerine veri kaynağı olması 

amacıyla planlanmıştır.  

2.2.  Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul’daki kamu hastaneleri oluşturmaktadır. Bu maksatla, Sağlık 

Bakanlığına bağlı hastaneler ile kamu üniversite hastanelerinin tümü araştırma kapsamına alınmıştır.  

2.3.  Veri Toplama Aracı 

Araştırma; retrospektif ve tanımlayıcı bir araştırmadır.  

http://www.memurlar.net/kategori/375/
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Mevcut durumu ortaya koymak için Sağlık Bakanlığı istatistikleri ve sağlık insan gücü ile ilgili 

yayınlar incelenmiştir. 2012 yılına ait Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere ilişkin veriler İstanbul İl 

Sağlık Müdürlüğü’nden, İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin veriler ise İstanbul Üniversitesi Hastaneleri 

Genel Direktörlüğünden elde edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğünce; Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin 

tadilatta olduğu, yapılan Protokol gereği Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bu amaçla 

kullanıldığı, sonuç olarak Sağlık Bakanlığına bağlı hastane verilerinin, Marmara Üniversitesi Hastanesi 

çalışanlarını da kapsadığı belirtilmiştir. Hastane bazında talep edilen veriler, stratejik bilgi olduğu 

gerekçesiyle İl Sağlık Md.lüğü tarafından verilmemiştir. İl Sağlık Md.lüğünden elde edilen verilerin 

Kasım 2012 tarihli olduğu belirtilmiştir.  

Uzman hekim ihtiyacının tespiti, gereksinim metodu kullanılarak yapılmıştır. Uygulama, daha 

anlaşılır olacağı değerlendirilerek, “Bulgular” bölümünde açıklanmıştır. Uzman hekimlere yönelik 

olarak İstanbul’a ilişkin 2011 verileri, TÜİK’nun verilerinden ve nüfus sayımı bilgilerinden 

faydalanılarak elde edilmiştir.  

 

3. Bulgular 

3.1. İstanbul ve Türkiye Genelinde 100.000 Nüfusa Düşen Sağlık Bakanlığına Bağlı Uzman 

Hekim Sayısı (2011) 

 

2008 yılında, İstanbul’da 100.000 kişiye düşen hekim sayısı Türkiye ortalamasından daha 

yüksek bulunmuş, diğer yıllarda ise daha düşük bulunmuştur. 2008-2009 ve 2010 yıllarına ait SB 

verilerinde, asistan hekim sayısı da uzman hekim sayısına dahil edildiğinden, Türkiye ve İstanbul 

nüfusu ile Sağlık Bakanlığı’ndaki hekimlerin dağılımı incelenerek, Şekil 1’de gösterilen veriler elde 

edilmiştir. 2011 yılında 100.000 kişiye düşen uzman hekim sayısı İstanbul’da 41 iken, Türkiye 

Ortalaması 44’tür. Bu veriler Sağlık Bakanlığına bağlı uzman hekimlere aittir. Diğer kamu kurumları 

ve özel sektördeki hekimler dahil değildir.   

3.2. İstanbul’da 2011 Yılı İçin Uzman Hekim İhtiyacı (Sağlık Bakanlığı): 

İstanbul’daki uzman hekim ihtiyacını tespit etmek için “Gereksinim Yöntemi” kullanılmıştır. 

Yöntem, Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığının “Mevcut Durum ve 2013 Vizyonu” isimli 

çalışması örnek alınarak uygulanmış ve aşağıda gösterilen hesaplamalar yapılarak 2011 yılı için 

İstanbul’da Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışması gereken hekim sayısı 15.311 olarak tespit 

edilmiştir.  

Uzman hekim ihtiyacı, poliklinik hizmetleri için gereken uzman hekim sayısı ile yatan hasta için 

gereken uzman hekim sayısının toplamına eşittir.  

3.2.1. Poliklinik Hizmetleri İçin Uzman Hekim İhtiyacı 

Uzman hekim ihtiyacını tespit etmek için önce poliklinik hizmetleri için uzman hekim ihtiyacı 

aşağıdaki formülle hesaplanacaktır.  
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Yıllık poliklinik sayısı ise aşağıdaki formülle hesaplanacaktır.  

 

 

Kullanılan parametreler (Kaynak: Nüfus sayımı ve SB Sağlık istatistikleri Yıllığı 2011);  

İstanbul 2011 Nüfusu: 13.624.240  

İstanbul’da kişi başı hastaneye başvuru sayısı (yıllık) : 4,1 

Sağlık Bakanlığı hastanelerine müracaatın tüm sektörlerdeki hastane müracaatlarına oranı: %72 

Yıllık Poliklinik Sayısı = (13.624.240 x 4,1) x 0,72 = 40.218.760 

Poliklinik hizmetleri için uzman hekim ihtiyacı = 40.218.760 x 0,50 (saat) / 220 x 7 = 13.058 

uzman hekim 

Bir hastaya ayrılan süre 30 dk., hekimin yıllık mesai yaptığı gün sayısı 220 gün ve günlük olarak 

poliklinik hizmetlerine ayıracağı süre 7 saat olarak alınmıştır. Bu ölçütler, Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim 

Konseyi Başkanlığının “Mevcut Durum ve 2013 Vizyonu” adlı çalışmasıyla uyumludur.   

Yapılan hesaplamaya göre, İstanbul’da poliklinik hizmetlerinin hastaya yeterli zaman ayırarak 

etkili bir şekilde yürütülebilmesi için 13.058 uzman hekime ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.  

 

3.2.2. Yatan Hasta İçin Uzman Hekim İhtiyacı 

Toplam uzman hekim ihtiyacının ikinci parametresi olan “Yatan hasta için gerekli uzman hekim 

ihtiyacı”, aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.  

 

 

 

 

Yukarıdaki formülde kullanılacak olan “gerekli yatak sayısı”, aşağıdaki formülle hesaplanmıştır;  

Gerekli yatak sayısı = [yatan hasta sayısı x ( yatak işgal günü ortalaması + yatış aralığı )] / 365 

İstanbul’da Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yatak işgal oranı : % 71,9  

İstanbul’da 2011 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatan hasta sayısı: 771.894 

İstanbul’da 2011 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ortalama kalış günü  (yatak işgal günü) 

: 5,2 

İstanbul’da 2011 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatak devir aralığı (gün) (Yatış aralığı) 

:2,2 

Bir hekimin sorumlu olduğu yatak sayısı: 10 (Bayındır; 2008). 

Gerekli yatak sayısı = [771.894 x (5,2 +2,2)]/365 = 15.649 

Yatan hasta için gerekli uzman hekim sayısı = [(15.649 x 0,72)/10] x 2 = 2253’tür. 

 

 

Poliklinik hizmetleri için uzman hekim ihtiyacı = Yıllık poliklinik sayısı x kişi başına ayrılan 

süre (saat) / yıllık mesai süresi (saat) 

 

Yıllık Poliklinik Sayısı : (Nüfus x Kişi başı hastaneye başvuru sayısı) x Sağlık Bakanlığı 

hastanelerine başvuru sayısının toplam başvuruya oranı.  

 

Yatan Hasta için gerekli uzman hekim sayısı = [(Gerekli yatak sayısı x yatak kullanım oranı) / bir 

hekimin sorumlu olduğu yatak sayısı] x 2 (gece ve gündüz vardiyası olacağından bulunan sayı 2 ile 

çarpılıyor.  

 

İstanbul’daki Sağlık Bakanlığına bağlı  hastaneler için 2011 yılında olması 

gereken toplam uzman hekim sayısı : 

13.058 + 2253 = 15.311 
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Özetle; “Gereksinim Yöntemi” kullanılarak yapılan analizler sonucunda İstanbul’da Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı olarak çalışması gereken 2011 yılı uzman hekim sayısı toplam 15.311 olarak 

saptanmıştır. Toplam ihtiyacın % 85’ini, poliklinik hastaları için gerekli uzman hekim sayısı 

oluşturduğu görülmektedir.  

3.3. İstanbul’da Sağlık Bakanlığınca İstihdam Edilen Uzman Hekim Sayısı ile Olması 

Gereken Sayının Karşılaştırılması 

SB verilerinde İstanbul’daki uzman hekim sayısı verilmediğinden, bu sayı eldeki veriler 

kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılan parametreler ve hesaplama aşağıda gösterilmiştir;  

İstanbul’da 100.000 kişiye düşen uzman hekim sayısı (Sağlık Bakanlığı): 41 

İstanbul nüfusu (2011) : 13.624.240 

Uzman hekim sayısı = 13.624.240 x 41 / 100.000 = 5585 

 

Yapılan analiz sonucunda İstanbul’da Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 5585 uzman 

hekimin mevcut olduğu bulunmuştur.  

 
Uzman Hekim Açığı: 15.311 – 5585 = 9726  

İhtiyacın karşılanma oranı = (Mevcut hekim sayısı / Gereken hekim sayısı)*100 = (5585 / 

15.311)*100 = % 36.  

İstanbul için 2011 yılında uzman hekim ihtiyacı 9726 ve ihtiyacın karşılanma oranı % 36 olarak 

bulunmuştur.  

Uzman hekim sayısına asistan hekim sayısı eklendiğinde mevcut sayı, aşağıdaki hesaplama yöntemi 

kullanılarak 8.880 olarak bulunmuştur (Sağlık Bakanlığı).  

SB 2011 yılı istatistiklerinde İstanbul’da Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlerin % 25,3’ünün 

asistan hekim ve % 42,8’inin uzman hekim olduğu belirtilmiştir. Bu durumda; İstanbul için asistan hekim 

/ uzman hekim oranı (SB) = 25,3/42,8 = 0.59 bulunmuştur (Yüzde analizi).  

Asistan hekim sayısı = 5585 x 0,59 = 3295 

Uzman ve asistan hekim sayısı toplamı: 5585 + 3295 = 8.880 

Uzman ve asistan hekim sayısının ihtiyacı karşılama oranı: 8.880 / 15.311 = 0,58. 

15.311 

5585 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Olması Gereken Hekim Sayısı Mevcut Hekim Sayısı

Şekil 2. İstanbul'da Mevcut Uzman Hekim Sayısı İle Olması 
Gereken Uzman Hekim Sayısının Karşılaştırılması 



 

740   
 

 

3.4. Üniversite Hastanelerinden Tam Gün Yasası Sonrasında Ayrılan Öğretim Üyesi Sayısı  

Üniversite Hastanelerinde Tam Gün Yasası Sonrasında ortaya çıkan tabloyu incelemek amacıyla, 

yasa sonrasında üniversitedeki görevlerinden ayrılan veya tanı ve tedavi işlemlerinden çekilen öğretim 

elemanlarına ilişkin veriler toplanmıştır. Bu veriler, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü 

Yrd.Doç.Dr.Haluk ÖZSARI’dan edinilmiştir. Sn.Özsarı, verilerin, 7 Mart 2012 itibariyle Sağlık Bakanlığı 

ve YÖK yetkililerinin verileriyle uyumlu olduğunu ifade etmiştir. 

3.4.1. Kamu Tıp Fakültelerinde Genel Durum 

2012 yılı itibarıyla 50 Tıp Fakültesinde; sadece eğitim vermeyi seçen (hasta muayene etmeden, 

izleyemeden, ameliyat etmeden) klinisyen öğretim üyesi sayısı: 1078 

İki yıllık ücretsiz izne ayrılan öğretim üyesi sayısı: 304 

Kamu üniversitelerindeki toplam öğretim üyesi sayısı: 7102 

Hastanın ulaşamadığı öğretim üyelerinin toplam öğretim üyesi sayısına oranı : 1078+304 / 7102 = 

%19 

Temel bilimlerde görevli öğretim üyelerinin toplam sayıdan düşürülmesi ve emekli olanların 

eklenmesiyle bu oran %25’e yükseliyor.  
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Şekil 4’te görüldüğü gibi, öğretim üyelerinin %15’i sadece eğitim vermekte yani tanı, tedavi ve 

ameliyat vb. işlemler yapamamaktadır. % 4’ü ise, kamu üniversitelerinden iki yıllık ücretsiz izinli olarak 

ayrılmışlardır. Temel Bilimlerde çalışanlar dikkate alınmadığı takdirde, toplam öğretim üyelerinin % 19’u 

Tam Gün Yasası sonrası hasta bakamamaktadır.  

 

3.4.2. İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde Hasta Bakamayan Öğretim Üyesi    Sayısı 

İstanbul Üniversitesi hastanelerinde yasa sonrası uzman hekim durumu Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde Hasta Bakamayan Öğretim Üyesi Sayısı (Kasım 2012)  

Üniversite 

Hastanesi 

 

Erken 

Emekli 

Ücretsiz 

İzinli 

Hastaya 

hizmet 

sunamayan 

toplam 

öğretim 

üyesi 

sayısı 

Toplam 

Öğretim 

Üyesi 

Sayısı 

Hastaya hizmet 

sunamayan 

toplam öğretim 

üyesi sayısının 

toplam öğretim 

üyesi sayısına 

oranı % 

İstanbul 

Üniversitesi Tıp 

Fakültesi  

Genel 12 97 109 375 29 

Dahili 

Branşlar 
  48 226 21,2 

Cerrahi 

Branşlar 
  61 149 40,9 

Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi  
 17 76 93 428 21,7 

Kaynak: Yrd.Doç.Dr.Haluk Özsarı- İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tanı ve tedavi işlemlerine katılamayan öğretim üyelerinin 

oranı, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde tanı ve tedavi işlemlerine katılamayanlara oranla % 25 daha 

düşük bulunmuştur (29- 21,7/29 = 0.25).  

İstanbul Tıp Fakültesi’nde tanı ve tedavi hizmetlerine dahili ve cerrahi branşlarda katılamayan 

öğretim üyelerinin oranı yüzde analizi ile karşılaştırıldığında; (40,9 – 21,2/21,2= 0.92) cerrahi branşlardan 

ayrılanların oranı, dahili branşlardan ayrılanların oranına göre % 92 daha yüksektir.  

3.5. İstanbul’daki Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Tam Gün Yasasının Uzman Tabip 

Durumuna Etkisi 

Tam Gün Yasasının Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki etkisi, yasa sonrası emekli olan ve istifa 

eden uzman hekimlerin sayısı ve ayrılan toplam hekim sayısının, yasadan önceki  uzman hekim 

mevcuduna oranı hesaplanarak incelenmiştir. Bu amaçla; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden, yasanın 

uygulamaya konulduğu tarihten itibaren hastanelerden ayrılan hekimlerin, uzmanlık alanlarına göre 

dağılımı ve ayrılış biçimlerine ilişkin veriler alınmıştır. Veriler, Excel dosyasında tasnif edilmiş ve yapılan 

analizler sonucunda aşağıda sunulan bulgular elde edilmiştir;  

3.5.1. Sağlık Bakanlığına Bağlı İstanbul’daki Hastanelerden Yasa Sonrası Ayrılanların, Ayrılış 

Biçimlerine Göre Dağılımının İncelenmesi 
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul’daki hastanelerden yasa sonrası ayrılanların, ayrılış biçimlerine 

göre dağılımları Şekil 7’de sunulmuştur. 

 

26 Ağustos 2011 tarihinden sonra toplam 527 uzman hekim, hastanelerden ayrılış yapmıştır. Ayrılan 

hekimlerde istifa edenlerin oranı %54, emekli olanların oranı % 46 bulunmuştur.  

3.5.2. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden Ayrılan Uzman Hekim Sayısının Toplam Uzman Hekim 

Sayısı ile Karşılaştırılması 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden ayrılan uzman hekim sayısı 527, ayrılan uzman hekimlerin 

yasadan önceki toplam mevcuda oranı % 8,5 bulunmuştur. Yasadan önceki uzman hekim mevcudu, İl 

Sağlık Müdürlüğünden alınan verilere dayanılarak, mevcut hekim sayısına ayrılan hekim sayısının 

eklenmesiyle elde edilmiştir.  

Tablo 2. Hastanelerden Ayrılan Uzman Hekimlerin Oranı (Kasım 2012) 

 Ayrılan Uzman Hekim 

Sayısı 

 Yasadan Önceki 

Mevcut Uzman Hekim 

Sayısı 

Ayrılan Uzman 

Hekimlerin 

Toplam Mevcuda 

Oranı (%) 

Emekli Olan 241  

5653 + 241+286 = 

6180 

 

3,8 

İstifa Eden 286 4,6 

Toplam 527 8,5 

 

3.5.3. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden Ayrılan Uzman Hekimlerin Uzmanlık Alanlarına Göre 

Dağılımlarının İncelenmesi  

Tablo3. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden Ayrılan Hekimlerin Uzmanlık Alanlarına Göre Dağılımı 

(Kasım 2012) 

 

Mevcut 
İstifa 

edenler 
Emekli Olanlar 

Toplam 

Ayrılan 

Ayrılanların 

Oranı 

Beyin ve sinir cerrahisi 133 14 15 29 0,18 

Biyokimya 147 2 2 4 0,03 

Göğüs hastalıkları 224 3 5 8 0,03 

286; 

54% 

241; 

46% 

Şekil 5. İstanbul'da Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerden Ayrılan Uzman 
Hekimlerin Ayrılış Biçimlerine Göre Dağılımı 

İstifa Eden

Emekli Olan



 

743   
 

İlk ve acil yardım 102 2 

 

2 0,02 

Kadın doğum 348 24 42 66 0,16 

Plastik cerrahi 38 14 8 22 0,37 

Ruh sağlığı ve 

hastalıkları 195 19 17 36 0,16 

 

Tablo 3’te Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden ayrılan hekimlerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı 

gösterilmektedir. Hekim mevcudu 100 ve üzerinde olan uzmanlık alanları ile ayrılan hekim sayısı 10 

ve üzerinde olan uzmanlık alanlarından ayrılan hekimlerin toplam mevcuda oranı incelendiğinde; 

ayrılan Plastik Cerrahi uzmanlarının, kendi uzmanlık alanlarındaki mevcuda oranı en yüksek 

bulunmuştur (%37). Toplam 60 Plastik Cerrahi Uzmanından 22’si yasa sonrası ayrılmıştır. Plastik 

Cerrahi’yi %18 ile Beyin ve Sinir Cerrahisi ve %16 ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Kadın 

Hastalıkları ve Doğum izlemektedir.  

Ayrılma oranının en düşük olduğu uzmanlık alanları ise % 2 ile İlk ve Acil Yardım, % 3 ile 

Göğüs Hastalıkları ve Biyokimya olarak bulunmuştur.  

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde, uzman tabip sayısı incelendiğinde, 2008 yılında, İstanbul’da 

100.000 kişiye düşen hekim sayısı Türkiye ortalamasından daha yüksek bulunmuş, diğer yıllarda ise 

yakın olmakla birlikte daha düşük bulunmuştur. 2011 yılında 100.000 kişiye düşen uzman hekim sayısı 

İstanbul’da 41 iken, Türkiye Ortalaması 44’tür.  

2011 yılı için İstanbul’da Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışması gereken hekim sayısı 15.311 

olarak tespit edilmiştir. Bu sayının, 13.058’i poliklinik hizmetlerinin hastaya yeterli zaman ayırarak 

etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan uzman hekim sayısını ve 2253’ü ise yatan hasta için 

gerekli uzman hekim sayısını ifade etmektedir. İstanbul için ihtiyacın karşılanma oranı %36 

bulunmuştur. Uzman hekim sayısına asistan hekimler de ilave edildiğinde uzman hekim ihtiyacını 

karşılama oranı ancak  % 58’e çıkmaktadır. Poliklinik hizmetlerinde asistan hekimlerden faydalanma 

oranı dikkate alındığında, asistan hekimlerin de göz ardı edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Yasanın kabulünden Kasım 2012’ye kadar geçen süre içerisinde İstanbul’daki Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde uzman hekimlerin ayrılma oranı       % 8,5 ve  Üniversite 

hastanelerinden ayrılma oranı %20-30’dur. Cerrahi branşlardan ayrılma oranının % 40’lara vardığı 

gözlenmektedir.  

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin, Tam Gün Yasası’yla birlikte birçok bölümü kapanma 

tehlikesi yaşayan tıp fakültelerinin sorunlarını ele aldığı raporda (Nisan 2013); Tam Gün Yasası’nda 

yapılan değişik sonrasında Türkiye genelinde klinik branşlarda yüzde 24 öğretim üyesi kaybı yaşandığı 

ve bu oranın İstanbul Üniversitesi’nde bazı branşlarda yüzde 50’yi bulduğu; ayrıca, vatandaşların 

özellikle zor hastalıkların uzmanlarını sadece özel hastanelerde bulabilir hale geldikleri belirtilmiştir 

(http://www.radikal.com.tr/turkiye/tip_fakultelerinin_ilaci_bu_recetede-1131562, Erişim: 03.07.2013). 

Aile hekimliği sisteminin kuruluşunda amaçlandığı gibi sevk sistemi kullanılsaydı, çok daha az 

sayıda uzman hekime ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir. Ancak, aile hekimliğinde sadece 

randevu sistemine geçilmiştir. Sevk sisteminin ise uygulamaya konulması yakın gelecekte mümkün 

görünmemektedir. Uzman hekim sayısı yeterli olmadığı sürece, randevu sistemi uygulamak sadece 
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hastanede yoğunluğun daha az gösterilmesini sağlayacak, hastaların uzman hekimden ihtiyaç 

duyduklarında hizmet almaları ise mümkün olmayacaktır.  

İstanbul’da asistan hekimlerle birlikte ihtiyacın ancak %57’si karşılanabiliyorken, tam gün 

yasası sonrası uzman hekimlerin özellikle cerrahi branşlardan ayrılma oranlarının yükselmesi, hastaları 

özel sağlık sektöründen hizmet almaya zorunlu kılmaktadır.  

Kişilerin kamu sağlık hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması, uzman hekime 

ulaşmalarının kolaylaştırılması için kamu hastanelerinden uzman hekimlerin ayrılma oranlarını artıran 

“Tam Gün Yasası”nın esnetilmesi gerekmektedir. Sadece üniversite hastanelerinde görevli öğretim 

üyelerinin mesai saatleri sonrasında çalışmalarına izin verilmesi yeterli değildir, bu uygulamanın diğer 

kamu hastanelerine de yansıtılması önerilmektedir.  
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AMELİYATHANELERE ETKİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ SAĞLIK 

KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM 
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ÖZET 

 

Amaç: Performans Yönetimin Ameliyathanelere Etkisini Ölçmek  

Gereç-Yöntem: Yapılan ameliyatlar gruplandırılarak 9 ay boyunca geriye yönelik olarak sayıları ve 

performans gelirleri toplanmıştır 

Bulgular: Hastanedeki her birimde gelir artışı sağlayacak çalışmalar yapılmıştır. Sağlık 

profesyonellerinin uygulanan performans yönetimi konusunda ek bilgilendirilmeye, uygulamalı 

örnekler üzerinden simulasyonlara ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir (X2 =16.82; p<0.05).  

Sonuç: Performans sisteminden sonra hastanede ameliyat edilen kişi sayısı %1,5 gibi çok düşük bir 

yükselme seyrederken, ameliyat işlem sayılarında %’de 20’lik bir artış olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Performans, ameliyathane, stratejik maliyet yönetimi 
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THE EFFECT OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN HEALTH TRANSFORMATION 

PROJECT AT OPERATING ROOM 

 

 

ABSTRACT 

Objective: Measure the impact of performance management operating room 

Materials-Methods: The number of operations and their performance income were grouped and 

collected for 9 months.  

 

Results: Studies were performed in the hospital to ensure revenue growth in each unit. Strategic 

costing and scheduling the operating room operating room may increase the contribution of hospital 

operating rooms were foreseen. In addition to the performance management of health care 

professionals to be informed, in need of simulations through practical examples have been identified 

(X2 = 16.82, p <0.05). 

 

Conclusion: After performance system in the hospital the number of surgical procedure has been 

increased in 20 %, while there is an increase in 1.5 % of the number of people. 

Keywords: Performance, Operating Room, Strategic Cost management 

  

GİRİŞ 

Ameliyathane terimi Latince’de “Opus operis” (iş) ve “theatrum” (toplanma yeri) sözcüklerinden 

üretilmiştir. Kayıtlarda en eski ameliyathane 1600 yılında Padua’da Aquapendenteli Heironymus 

Fabricus’un yaptığı yerdir. Adı geçen ameliyathane aslında eğitim amaçlı olup, ameliyat hastanın evinde 

gerçekleştirilmiştir. (Lovett Be,2002,s.265) 

Ameliyathanelerin yönetimi, hizmete devamlı hazır bulundurulması, alet ve malzemenin 

sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada 

çalışan personelin yönetimi ve eğitimlerinin yapılması ile genel cerrahi uzmanı görevli olup, bu hususlarda 

baştabipliğe karşı doğrudan sorumludur. (YTKİY, Madde 16 - I): Çeşitli cerrahi dalların ya da birçok 

cerrahın bulunduğu kurumlarda, ilgili uzmanların görüşü alınarak baştabip tarafından seçilecek cerrahi dal 

uzmanı ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir. Bu sorumlu, anesteziyoloji uzmanının bulunmadığı 

kurumlarda, uyandırma odası hizmetlerinin yürütülmesi ve narkoz personeli ile uyandırma odası 

personelinin yönetim ve eğitimi ile de görevlidir. (YTKİY, Madde 16 - I): 

Performans genel anlamda amaçlı ya da planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da 

nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans, herhangi bir görevin gereği olarak önceden belirlenen 

standartlara uygun davranışların gösterilmesi ve beklenen amaçlara yaklaşma derecesi olarak 

tanımlanabilir. (Tengilimoğlu, 2009,s.322) 

Modern yönetim anlayışı, çalışanların başarıları oranında ödüllendirilmesini öngörmektedir. Bu 

ödüllendirme yöntemlerinden en yaygın olanı başarının ücrete yansıtılması, diğer adıyla performansa 

dayalı ücret sistemidir. Bir diğer deyişle, performansa dayalı ücret sistemleri, bir kuruluşun amaçlarının ya 
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da bireysel performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi oranında çalışanların ödüllendirilmesi ve takdir 

edilmesi amacıyla kullanılan araçlardır. Bu sistemlerin temel hareket noktası, ücretlerin bir kısmının veya 

sabit ücretle birlikte verilen ek demenin çalışanın performansına göre belirlenmesidir. Buna karşı olan 

görüşlerin de varlığına rağmen, performansın ücretlere yansıtılması günümüzde çalışanların 

motivasyonunda ve örgütlerin başarısında büyük rol oynamakta ve yönetim bilimciler tarafından yaygın 

kabul görmektedir.(Aydın, Demir, 2007 

 

Performans yönetiminin ameliyatlara, ameliyathanelere ve ameliyathanelerde çalışan akademik ve 

idari personellere olan etkilerini tespit etmek, çıkan sonuçlara göre sağlık politikaları geliştirmek hedeftir. 

Ameliyathane çalışmalarını daha nitelikli hale getirmek için durum tespiti yapmak önemlidir. Kocaeli 

Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ameliyathanelerinde çalışan akademik ve idari personellerin performans 

yönetimiyle ilgili tutumları ve bunları etkileyen faktörleri tespit için yapılmıştır. 

Araştırmada Kocaeli ili, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathane 

çalışanlarıdır. Bu araştırmada veriler ‘Anket Yöntemi’ ile toplanmıştır.  Hazırlanmış olan anket, 

çalışmanın yapıldığı dönemde ameliyathanede çalışan toplam 140 kişiye dağıtılmıştır. Ankete katılıp geri 

bildirim yapanların sayısı: 109’dur. Bu da toplamda anket formu dağıtılanların %77’sinin ankete katıldığı 

ve geri bildirimde bulunduğu yönündedir. Anket araştırması Cronboch’s Alpha metoduyla güvenlik 

katsayısı hesaplanmıştır.  

Araştırmanın Örneklemi; Kocaeli ili, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Ameliyathane çalışanlarıdır. Hazırlanmış olan anket, çalışmanın yapıldığı dönemde ameliyathanede 

çalışan toplam 140 kişiye dağıtılmıştır. Ankete katılıp geri bildirim yapanların sayısı: 109’dur. Bu da 

toplamda anket formu dağıtılanların %77’sinin ankete katıldığı ve geri bildirimde bulunduğu yönündedir. 

 Veri Toplama Aracı   

 Bu araştırmada veriler ‘Anket Yöntemi’ ile toplanmıştır.(Ek.1) Anket; belli bir amaç ve plana göre 

düzenlenmiş soru listesidir.( Yazıcıoğlu, Erdoğan, 2011,s.93) 

Analiz 

1.1.1. 1  Anket Sonuçlarının Analizi 

 Anket Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan Cerrahi Bölüm öğretim 

üyelerini, Cerrahi Bölüm araştırma görevlilerini, ameliyathane hemşirelerini, anestezi teknikerlerin, tıbbi 

sekreterleri ve ameliyathane ayniyat depo görevlilerini kapsamaktadır. 

 Anket Verileri; Anket Toplam 140 kişiye dağıtılmıştır. Ankete katılıp geri bildirim yapanların 

sayısı: 109 Bu da toplamda anket formu dağıtılanların %77’sinin ankete iştirak ettiği ve geri bildirimde 

bulunduğu yönündedir. 

Cinsiyet: Kadınlar %43, Erkekler: %57 Yaş ortalaması: 35 

Unvan: % 26 Öğretim Üyeleri, %17 Arş Gör. %31 Hemşire, %15 Anestezi Teknikerleri, %11 Tıbbi 

sekreter ve depo memurları şeklindedir. 

Gelir dağılımı: %36 1501-2500 TL arası,  %26’sı  2501-3500  TL arası,  %19 3501-4500 TL arası, %19 

6501 TL- ve üzeri şeklindedir. 

 Anket araştırması Cronboch’s Alpha metoduyla güvenlik katsayısı hesaplanmıştır. 
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Bulgular ve Yorumlar 

Yapılan Pearson Korelasyon Analizinde;  

Yaş ölçütleri: Mesleki etik kurallara zarar verebilir: P: 0,015 değerleri P<0,05 olduğu için yaş 

değişkeni ile mesleki etik kurallara zarar verebilir ifadesi arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. 

 Cinsiyet Ölçütleri: Adil bir ek ödeme sistemidir: P:0,009 Çalışanlar arasında gelir adaletsizliğine 

yol açar: P: 0,029 Yapılan işlem ve tetkik sayılarını aşırı artırmaktadır: P: 0,031 değerleri P<0,05 olduğu 

için araştırma Cinsiyet ile anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. 

 Ünvan Ölçütleri: PDÖS’den beklediğini bulamayan öğretim üyeleri özel muayenehane açmaya 

yönelmektedir: P: 0,041     PDÖS’den sonra ameliyathanede daha çok nöbet tutulup ve daha çok mesaiye 

kalınmaktadır: 0,041 Araştırma görevlilerinin eğitimini olumsuz etkilemektedir: P: 0,013   Çalışanlar 

arasında gelir adaletsizliğine yol açar: P: 0,015  değerleri P<0,05 olduğu için araştırma Ünvan ile anlamlı 

bir farklılık olduğu söylenebilir. 

 Gelir Grubu: Mesleki etik kurallara zarar verebilir: P: 0,024   Çalışanlar arasında gelir 

adaletsizliğine yol açar: P: 0,002    PDÖS’den sonra ameliyathanede daha çok nöbet tutulup ve daha çok 

mesaiye kalınmaktadır: 0,002  Gereksiz yere ameliyatlar yapılmaktadır: P: 0,015 değerleri P<0,05 olduğu 

için araştırma Gelir grubu ile anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir.  

 

T.C. 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 

AMELİYATHANELERİN VE AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ SAYISAL VERİLERİ 

 

 

Tablo-1 KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyathaneler acil hastalar için 24 saat 

kesintisiz ve gerek malzeme olsun, gerekse cihaz olsun tam donanımlı olarak hizmet vermektedir. 

Ameliyathanelerde hafta içi 08:00-20:00 saatleri arasında planlı bir şekilde ameliyat yapılmaktadır. 

Ameliyathanelerin genelinde günlük ortalama 80 hastaya yaklaşık 120-130 civarında işlem-ameliyat 

yapılmaktadır.
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T.C 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ GENEL 

AMELİYATHANE PERFORMANS SİSTEMİNDEN ÖNCESİ VE SONRASINDA 

AMELİYAT EDİLEN KİŞİ SAYISI İLE 

AMELİYAT SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 

  

Tablo-2. KOÜ Hastanesi Genel Ameliyathane Performans Sisteminden Öncesi Ve Sonrasında 

Ameliyat Edilen Kişi Sayısı İle Ameliyat Sayılarının Karşılaştırılması 

 

Tablo 2’de Performans sisteminden önceki 1 yıllık dönemde her bölümün ay bazında 

her 100 hastaya yapmış olduğu ameliyat-işlem sayısı ile performans sisteminden sonraki 1 yıllık 

dönemde her bölümün ay bazında her 100 hastaya yapmış olduğu ameliyat-işlem sayısını 

gösteren tablodur. Performans sisteminden önceki 1 yılda bölümler ortalama her 100 hasta için 

145 ameliyat-işlem yapmışken, performans sisteminden sonraki 1 yıllık dönemde ortalama her 

100 hasta için 175 ameliyat-işlem yapmıştır.  

 

Performans sisteminden sonra yaklaşık %’de 20’lik bir artış olmuştur ve bu artış 

oldukça anlamlıdır. Kısacası Performans sisteminin her 100 hasta için yapılan ameliyat-işlem 

sayısını artırdığı görülmüştür. Bu artışın sebepleri arasında, hastanenin ve akademik personelin 

tam gün yasasıyla birlikte ciddi gelir kaybına uğradığından tüm akademik personelin yapmış 

olduğu ameliyat-işlemlerinin kaydının daha doğru, eksiksiz bir şekilde yapıldığına bağlanabilir. 

Ayrıca Hastanenin MEDULA (Medikal Ulak) Sisteminin ve Ameliyathane İdaresinin, Bilgi 

İşlem, Faturalama ve Hasta Kabul birimlerinin uyumlu ve dikkatli çalışmalarına bağlanabilir.
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PERFORMANS SİSTEMİNDEN ÖNCE VE SONRA HER 100 HASTA İÇİN AMELİYAT 

EDİLEN HASTA SAYISI İLE İŞLEM SAYISININ KARŞILAŞTIRILMASI GRAFİĞİ 

Tablo 3. KOÜ Hastanesi Performans Sisteminden Önce ve Sonra   Her 100 Hasta İçin Ameliyat 

Edilen Hasta Sayısı İle İşlem Sayısının Karşılaştırılması Grafiği 

Tablo 3’de Performans sisteminden önceki ve sonraki 1 yıllık dönemlerde her bölümün ortalama her 

100 hastası için yapmış olduğu ameliyat-işlem sayılarının karşılaştırıldığı bir grafiktir.Özellikle Plastik 

Cerrahisi bölümünün performans sisteminden sonraki 1 yıllık ortalamasında her 100 hastaya yapılan 

ameliyat-işlem sayısında ciddi bir artış olduğu dikkat çekmektedir. 
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T.C 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE  

TEMMUZ 2012 BÖLÜMLERE GÖRE AMELİYAT ODALARI ORTALAMA PUANLARI 

 

Tablo 4. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathane Temmuz 2012 

Bölümlere Göre Ameliyat Odaları Ortalama Puanları 
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Tablo 4  
Mesai saatleri içi ameliyat oda sayısı 1 birim, lokal ve mesai saatleri dışı ameliyat sayıları 0,5 

birim şeklinde hesaplanmıştır. 

a:b/c     a: ortalama 1 odaya düşen puan     b: 1 aylık toplam ameliyat puanı        c: 1 aylık oda 

sayısı 

 

a: 1.082.250/76,25: 14.193       a: 14.193 puan 

X:Y*Z    X: İdeal oda sayısı puanı: Y: ideal oda sayısı   Z: ortalama bölüm oda puanı 

MEVCUT AMELİYAT ODALARI  PUANI: 1.082.250 PUAN 

İDEAL AMELİYAT ODALARI  PUANI: 1.362.275 PUAN                                               

FARK: +%26 

 

    TABLO: 4’de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanelerinde 

Performans Sisteminden sonraki yılda Temmuz-2012 tarihinde her bir ameliyat odasının 

ameliyat grubu ve puanlarının hesaplaması yapılmıştır. Tam Gün Yasası ile Performans 

sistemine geçildikten sonra hastanenin gelirleri ciddi oranda düşmüş, hastanenin hizmetlerinin 

devamı için her birimden gerekli düzenlemeler ve hastaneye katkı sağlayabilecek çalışmalar 

yapılması hastane idaresi tarafından istenmiştir. 

     Ameliyathanelerde doğru oda planlaması yapıldığında her bir ameliyat odasının hastaneye 

olan katkısının ciddi boyutta artabileceği ve her bir odanın atıl durumdan kurtulup birim 

maliyetlerinin düşeceği konusunda tarafımca bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada sosyal 

sorumluluk ayrı bir yerde tutularak 2012 yılında 12 ay boyunca her bir aydaki tüm bölümlerin 

ameliyat odalarının hastaneye maddi açıdan katkıları hesaplanmış, ortalama ameliyat odasının 

katkısı formül yoluyla  hesaplanarak katkısı ortalamaların altında kalan  bölümlerinin ameliyat 

odalarının azaltılmasının, katkısı ortalamaların üstünde kalan bölümlerin de oda sayılarının 

artırılmasının Temmuz-2012 tarihinde hastaneye yaklaşık %26 oranında ameliyathaneler 

tarafından gelir artışı sağlayabileceği öngörülmüştür. Hastane Başhekiminin ileri görüşlü, 

yeniliklere açık, stratejik planlamaya önem veren ve ameliyathaneleri çok iyi bilen bir cerrah 

olması, çalışmanın hastane idaresi tarafından kabul görmesine kolaylaştırmış  olup, bu çalışma 

doğrultusunda ameliyathanelerin oda planlaması yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda ayrıca 

performans sisteminden sonra ameliyathanelerin ekonomiklik ilkesine dikkat edilmesi gereken 

bir yer olduğu da ortaya çıkmıştır.    

 

TABLO: 4’deki formülde a:b/c   a: ortalama 1 odaya düşen puan     b: 1 aylık toplam ameliyat 

puanı        c: 1 aylık oda sayısı 

a: 1.082.250/76,25: 14.193       a: 14.193 puan 
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X:Y*Z    X: İdeal oda sayısı puanı: Y: ideal oda sayısı   Z: ortalama bölüm oda puanı olarak 

açıklanmıştır. 

MEVCUT AMELİYAT ODALARI  PUANI: 1.082.250 PUAN Temmuz-2012’deki mevcut 

ameliyat odalarının hastaneye ortalama katkıları. 

İDEAL AMELİYAT ODALARI  PUANI: 1.362.275 PUAN  Doğru ameliyat odası planlaması 

yapıldığındaki ameliyat odalarının hastaneye öngörülen katkısı 

FARK: +%26: Doğru oda planlaması yapıldığında şartların ve imkanların aynı olması 

durumunda ameliyathanelerin hastaneye olan katkısının Temmuz-2012'de %26 gibi ciddi bir 

oran olarak artabileceği öngörülmüştür. 
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T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANAESİ 

PERFORMANS SİSTEMİNDEN ÖNCEKİ 1 YIL İÇİNDE CERRAHİ BÖLÜM ÖĞRETİM 

ÜYELERİNİN AYLARA GÖRE TL CİNSİNDEN DÖNER SERMAYE GELİRLERİ 

(01.02.2010-31.01.2011) 

 

Tablo 5. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Performans Sisteminden Önceki 1 

Yıl İçinde Cerrahi Bölüm Öğretim Üyelerinin Aylara Göre TL Cinsinden Döner Sermaye Gelirleri 

(01.02.2010-31.01.2011)  

Tablo 5’de Tam Gün Yasası’ndan önce Performans Sistemi olmadan 1 yıllık dönemde Kocaeli 

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki Cerrahi bölümlerin öğretim üyelerin brüt 

gelirlerinin TL cinsinden gösterildiği tablodur. Her ay için ayrı hesaplanmıştır. 

 01.02.2010 tarihinden 31.01.2011 tarihine kadar cerrahi öğretim üyelerinin toplam brüt geliri 

5.644.754, TL’dir.  
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T.C.  

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANAESİ 

PERFORMANS SİSTEMİNDEN SONRAKİ 1 YIL İÇİNDE CERRAHİ BÖLÜM 

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AYLARA GÖRE TL  

CİNSİNDEN PERFORMANS GELİRLERİ (01.02.2011-31.01.2012) 

 

 

Tablo 6.  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Performans Sisteminden 

Sonraki 1 Yıl İçinde Cerrahi Bölüm Öğretim Üyelerinin Aylara Göre TL Cinsinden Performans 

Gelirleri (01.02.2011-31.01.2012) 

 

 

Tablo 6’da Tam Gün Yasası’ndan sonra Performans Sistemi geldiğinde 1 yıllık 

dönemde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki Cerrahi bölümlerin 

öğretim üyelerinin brüt gelirlerinin TL cinsinden gösterildiği tablodur. Her ay için ayrı 

hesaplanmıştır. 

 01.02.2010 tarihinden 31.01.2011 tarihine kadar cerrahi öğretim üyelerinin toplam brüt geliri 

5.881.039,26 TL’dir.  Tam Gün Yasası’ndan sonra Performans Sistemi geldiğinde hastanenin 

gelirleri düşmesine rağmen Cerrahi bölümlerin öğretim üyelerinin gelirleri düşmemiştir, aksine 

%4 oranında artmıştır. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Performans 

sisteminin hastanenin gelirlerini düşürücü, (Tam Gün Yasası ile ilgili) cerrahi öğretim 

üyelerinin gelirlerini artırıcı etkisi olmuştur diyebiliriz.  

 Bunun sebepleri arasında her ameliyat edilen hastada yapılan ameliyat-işlem sayılarının 

artması, Performans sisteminden sonra öğretim üyelerinin ek ödeme katsayılarının yeniden 

düzenlenmesi ve artırılması etkili olduğu söylenebilir. 
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Sonuç 

 

 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanelerinde 

Performans Sisteminden sonraki yılda Temmuz-2012 tarihinde her bir ameliyat odasının 

ameliyat grubu ve puanlarının hesaplaması yapılmıştır. Tam Gün Yasası ile Performans 

sistemine geçildikten sonra hastanenin gelirleri ciddi oranda düşmüş, hastanenin hizmetlerinin 

devamı için her birimden gerekli düzenlemeler ve hastaneye katkı sağlayabilecek çalışmalar 

yapılması hastane idaresi tarafından istenmiştir. Ameliyathanelerde doğru oda planlaması 

yapıldığında her bir ameliyat odasının hastaneye olan katkısının ciddi boyutta artabileceği ve 

her bir odanın atıl durumdan kurtulup birim maliyetlerinin düşeceği konusunda tarafımca bir 

çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada 2012 yılında 12 ay boyunca her bir aydaki tüm bölümlerin 

ameliyat odalarının hastaneye maddi açıdan katkıları hesaplanmış, ortalama ameliyat odasının 

katkısı formül yoluyla hesaplanarak katkısı ortalamaların altında kalan  bölümlerin ameliyat 

odalarının azaltılmasının, katkısı ortalamaların üstünde kalan bölümlerin de oda sayılarının 

artırılmasının  

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere; Performans sisteminden önceki 1 yıllık dönemde her 

bölümün ay bazında her 100 hastaya yapmış olduğu ameliyat-işlem sayısı ile performans 

sisteminden sonraki 1 yıllık dönemde her bölümün ay bazında her 100 hastaya yapmış olduğu 

ameliyat-işlem sayısını gösteren tablodur. Performans sisteminden önceki 1 yılda bölümler 

ortalama her 100 hasta için 145 ameliyat-işlem yapmışken, performans sisteminden sonraki 1 

yıllık dönemde ortalama her 100 hasta için 175 ameliyat-işlem yapmıştır.  

Performans sisteminden sonra yaklaşık %’de 20’lik bir artış olmuştur ve bu artış 

oldukça anlamlıdır. Uygulanan Performans sisteminin her 100 hasta için yapılan ameliyat-

işlem sayısını artırdığı görülmüştür.  

Bu artışın sebepleri arasında; hastanenin ve akademik personelin tam gün yasasıyla 

birlikte ciddi gelir kaybına uğradığından tüm akademik personelin yapmış olduğu ameliyat-

işlemlerinin kaydının daha doğru, eksiksiz bir şekilde yapılmaya başlanmasına, ayrıca 

Hastanenin MEDULA (Medikal Ulak) Sisteminin ve Ameliyathane İdaresinin, Bilgi İşlem, 

Faturalama ve Hasta Kabul birimlerinin uyumlu ve dikkatli çalışmalarına bağlanabilir. 

 Tablo 4 'den de anlaşılacağı üzere Mevcut ameliyat Puanı ;1.082.250 Puan Temmuz 

2012’deki mevcut ameliyat odalarının hastaneye ortalama katkıları    ideal ameliyatları puanı: 

1.367.161 puan dır. Aradaki fark; +: %26  ‘dir  

Tablo 6’da Tam Gün Yasası’ndan sonra Performans Sistemi geldiğinde 1 yıllık 

dönemde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki Cerrahi bölümlerin 

öğretim üyelerinin brüt gelirlerinin TL cinsinden gösterildiği tablodur. 01.02.2010 tarihinden 

31.01.2011 tarihine kadar cerrahi öğretim üyelerinin toplam brüt geliri 5.881.039,26 TL’dir.  

Tam Gün Yasası’ndan sonra Performans Sistemi geldiğinde hastanenin gelirleri düşmesine 

rağmen Cerrahi bölümlerin öğretim üyelerinin gelirleri düşmemiştir, aksine %4 oranında 

artmıştır. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Performans sisteminin 

hastanenin gelirlerini düşürücü, (Tam Gün Yasası ile ilgili) cerrahi öğretim üyelerinin gelirlerini 

artırıcı etkisi olmuştur diyebiliriz.  

Bunun sebepleri arasında her ameliyat edilen hastada yapılan ameliyat-işlem sayılarının 

artması, performans sisteminden sonra öğretim üyelerinin ek gelirlerinden katsayılarının 

artırılması etkili olmuştur denilebilir. 

Yapılan araştırmadan da anlaşılacağı üzere gerek ameliyat odaları planlamasının 

yeniden yapılandırılmasının etkili olduğu, ideal ameliyat puanlama yöntemi ile 
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performanslarının ve hastane gelirlerinin  artırılabileceği ve gerekse Cerrahi bölüm öğretim 

üyelerinin, her ameliyat edilen hastada yapılan ameliyat-işlem sayılarının artması neticesinde 

fiyat artışının sağlanmasının, hastane yönetiminin onayı ile ameliyathane yöneticisinin, yönetim 

bölümünde de tanımı yapılan; çalışanları motive ederek, ikna yöntemlerini kullanarak ve onların 

yeteneklerini açığa çıkarmanın yöntemlerini geliştirerek, verimlilik ve etkinlik sağlamayı 

amaçlayan yöneticilerin çalışmalarının, payının da olduğu söylenebilir.  

Öneriler 

 

 Hastanenin hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi ve kurumun ayakta kalabilmesi için 

İdeal ve doğru ameliyat odası planlamasının acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu 

şekilde hastanenin ameliyathane gelirleri ortalama %25 oranında artacaktır. 

 Hastanede yapılan ilk 3 ameliyat için daha derin araştırma yapılarak özellikle çok yapılan 

her bölümün bu 3 ameliyatlarının maliyetini düşürücü önlemler alınmalıdır. 

 Ameliyat-işlem sayılarının artırılması kurumun lehine olması ile birlikte, bunun suistimal 

edilebileceği de göz önünde bulundurularak MEDULA sistemini ve doktor ameliyat ve 

epikriz raporları çok ciddi bir şekilde kontrol edilmelidir. Hem SUT’ta yer almayan 

işlemden kurum ücret alamaz, hem de doktorun suistimal ederek yapmadığı bir işlemi 

yapmış gibi rapor yazması, kurumun aleyhine olacaktır. 

    *Uzun zamandır SUT2a zam yapılmamış, fakat sabit maliyetlerde ciddi artış olmuştur. 

Kurumun bu şartlarda ayakta durabilmesi için, kurum çalışanlarının kurum bağlılığını artırıcı ve 

kurum gelirlerini artırıcı önlemlerin yönetim tarafından alınması gerekmektedir. Tam Gün 

Yasası’yla gelen Performans Sisteminin gelirle ilgili akıllarda bıraktığı soru işaretleri 

çözülmelidir. 

   *Performans Sistemi hastane gelirinde önemli ölçüde düşüşlere neden olmakta, bu durum ise 

planlamanın önemini arttırmaktadır.  Ameliyathane, planlama anlamında en çok üzerinde 

durulması gereken birim olmalıdır.  

   *Performans sistemiyle birlikte gelen ameliyat sayısındaki artışın çıktının kalitesini 

düşüreceği unutulmamalı ve bu yönde çalışmalar sürdürülerek kurumun ekonomiklik, verimlilik 

ve hasta odaklılık ön planda olmalıdır. 

   *Sistemin getirdiği ne kadar çok ameliyat yaparsam gelirimde o kadar artar düşüncesi sağlıkla 

ilgili yapılan harcamalarda önemli ölçüde artışa neden olmaktadır. Maliyetlerin minimize 

edilmesi için ameliyathanede doğru oda planlaması yapılması gerekmektedir. 

    *Performans sistemi ile ilgili eğitim ve geliştirme programlarına gerekli önemin verilmesi 

gerekmektedi
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SAĞLIK İNSAN GÜCÜ EĞİTİMLERİNDE ÇALIŞMA SÜRECİ YAKLAŞIMI 

Hüseyin ABUHANOĞLU

 

Abdulkadir TEKE


 

Necmettin CİHANGİROĞLU


 

Mevlüt KARADAĞ


 

 

    ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, bir üniversite bünyesindeki Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu ve 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören öğrencilerin çalışma süreci yaklaşımlarını 

incelemektir. Öğrencilerin çalışma süreci yaklaşımlarını ölçmek için “Düzenlenmiş İki Faktörlü 

Çalışma Süreci Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 436 öğrencinin (175 Tıp Fakültesi, 132 

Hemşirelik Yüksek Okulu ve 129 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu) çalışma süreci yaklaşımları 

değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %47,17’sinin derin öğrenme yaklaşımını, %30,51’nin ise yüzeysel 

öğrenme yaklaşımını tercih ettiği görülmüştür. Derin öğrenme boyutu açısından okullar arasındaki 

farkın anlamlı düzeyde olduğu görülmüş, bulunan farklılığın ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 

Okulu öğrencilerinin derin öğrenme yaklaşımını diğer okullara göre daha az tercih etmelerinden 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. Nitelikli sağlık işgücü yetiştirilebilmesi için öğretim üyelerinin birçok 

bilgi ve beceriye sahip olmalarının yanı sıra öğrencilerin nasıl öğrendiklerini bilmeleri gereklidir 

yorumu yapılabilir.  

    Anahtar Kelimeler: Çalışma Süreci, Öğrenme Yaklaşımları, Sağlık İnsan Gücü      Eğitimi 

 

STUDY PROCESS APPROACH İN HEALTH MANPOWER TRAİNİNG 

 

ABSTRACT 

The aim of this study at a university, Faculty of Medicine, High School of Nursing and 

Health Services Vocational School students who are studying approaches to examine the study process. 

In order to measure the students' study process approach "The Revised Two-Factor Study Process 

Questionnaire" was used. With this research, the study process approaches of 436 student of a 

university (175 Medical Faculty, 132 High School of Nursing and 129 Vocational School of Health 

Services) have been evaluated. It is understood that 47.17% of the students prefers deep learning 

approach, and 30.51% of the students prefers surface learning approach. To train skilled health 
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workforce, faculty, as well as being a lot of knowledge and skills students should know how to review 

what they have learned can be made. 

Keywords: Study Process, Learning Approaches, Health Manpower Training 

 

1. Giriş 

Üniversitelerin üzerlerine düşen eğitim misyonunun en önemli çıktısı şüphesiz kaliteli bir 

eğitimdir. Kaliteli bir eğitiminin temel belirleyicilerinden birisi öğrencilerin nasıl öğrendikleri, çalışma 

süreçlerinde nelerden etkilendikleri kısacası öğrenmeye yönelik çalışmalarını nasıl düzenledikleridir. 

Uzun ve yoğun bir süreç içeren sağlık insan gücü eğitimlerinde öğrencinin çalışma süreci yaklaşımlarının 

anlaşılması eğitimin niteliğinin yükseltilmesi açısından önem taşır. 

Çalışma süreci yaklaşımı; öğrencilerin anlama ve öğrenme düzeyleri arasındaki ilişki, öğrenilecek 

konu üzerindeki motivasyonu ve öğrenciler tarafından kullanılan öğrenme stratejileri üzerinde 

yoğunlaşmıştır (Emila,2012:2, Ak,2008:708). Yaklaşımın anlamını “Öğrenmenin kalitesi öğrencilerin 

sahip olduğu çalışma yaklaşımlarından nasıl etkilenmektedir ?”, sorusunun cevabında aramak konuyu 

anlamak için önemli olabilir. Kısaca yaklaşım, öğrencinin öğrenme konusuna yönelik ilgisine bağlı olarak 

ortaya çıkan yönelimini (anlam arama, ezberleme, başarılı olma vb.) ifade etmektedir (Ekinci,2009:77).   

Yaklaşımın alt boyutlarından olan derinlemesine yaklaşımı benimseyen öğrenciler; öğrenmeyi, 

çalıştıkları konu ya da materyal açısından motive edici bir unsur olarak görür, öğrenilecek konunun altında 

yatan yapı ve anlamı anlamak, eleştirel kanıtları incelemek ve aktif yeni bilgiler üretme çabasında olurlar. 

Tüm bu gayretlerinin kendi gelişimleri için olduğunu bilirler. Yüzeysel yaklaşımı benimseyen öğrenciler 

ise sorumluluklarında bulunan konuyu ya da dersi tamamlamak ve başarısız olma korkusunu ortadan 

kaldırmak için çaba gösterirler. Yüzeysel öğrenenlerin amacı bağlantılı ya da birbiri ile ilgili olsun 

olmasın bütün bilgileri ezberleyerek ders yükümlülüklerini yerine getirmektir. Yüzeysel öğrenenler ders 

sonunda yapılan değerlendirmeleri endişe ile takip ederler (Emila, 202:3, Choy, 2011:160, Pui, 2013:208).  

Son günlerde araştırmacıların ilgisini çeken çalışma süreci yaklaşımının literatürde ilk defa 

Marton ve Saljö tarafından 1976 yılında incelendiği görülmektedir. Marton ve Saljö, öğrencilerin öğrenme 

sonuçları ile derinlemesine ve yüzeysel öğrenme yaklaşımları arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya 

koymaya çalışmışlardır (Choy,2011:160, Ak,2008:708, Önder,2010:57). Bu ilişki genel anlamda 

derinlemesine, yüzeysel ve stratejik öğrenme olmak üzere üç farklı düzeyde tanımlanmıştır 

(Emila,2012:3,Choy,2011:160).  Yetmişli yılların ortasında geliştirilen çalışma süreci yaklaşımı ilk defa 

üç alt faktör (derinlemesine, yüzeysel ve stratejik öğrenme) olarak uygulanmıştır. Ancak yaklaşım, Biggs, 

Kember ve Leung tarafından 2001 yılında revize edilmiş ve iki alt faktör (derinlemesine ve yüzeysel 

öğrenme) olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Biggs, 2001). Biggs ve arkadaşları tarafından geliştirilen 

bu yeni uygulama daha kısa ve az sayıda sorular içermesi, yüksek öğretimin doğasının değişmiş olması, 

yeni öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılmaya başlanması ve heterojenleşen öğrenci 

popülasyonu gibi nedenlerden dolayı daha uygulanabilir görülmektedir (Dolmans,2010:55).  

Bilgi çağı olarak adlandırılan yaşadığımız zaman diliminde, insanların çok hızlı bir şekilde artan 

ve yenilenen bilgi yığınlarının tümüne sahip olmaya çalışmak gibi anlamsız bir çaba yerine, bilgiye 

ulaşmanın ve gerekli yerlerde kullanabilmenin yollarını öğrenmeleri gerekmektedir (Önder,2010:57). Bu 

husus göz önünde bulundurulduğunda, öğretmen, etkili öğretim yapabilmek için öğrencilerin nasıl 

öğrendiklerini ve nasıl geliştiklerini izleyebilmeli, öğrencilerin her birinin önemli ve değerli olduğunu 

kendilerine fark ettirebilmeli, özelliklerine uygun davranabilmeli, onların bedensel, zihinsel, duygusal, 

sosyal, kültürel farklılıklarına ve gereksinimlerine ilişkin anlayışını, farkındalığını öğrencilerinin 

öğrenmesini desteklemek ve daha ileriye götürmek için kullanabilmelidir (MEB 2006:13).  Bu da, 
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durumun farkında olan ve eğitim-öğretim faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda düzenleyebilen 

öğretmenlerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Öğretmenlerin iyi bir alan bilgisine sahip olmasının 

yanında eleştirel düşünebilen, çalışma süreci yaklaşımlarına sahip ve öğrenme stillerinin öneminin 

farkında olmaları gerekir. Yapılan birçok araştırma eleştirel düşünmenin, derin öğrenmenin ve öğretim 

sürecinin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun yürütülmesinin öğrenci başarısı ile doğrudan ilişkili 

olduğunu göstermiştir (Beşoluk, 2010:681). 

Bu çalışmada, sağlık insan gücünü oluşturan doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelini 

yetiştiren; tıp fakültesi, hemşirelik yüksek okulu ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrencilerinin 

çalışma süreçlerinin neler olduğu ve bu okullar arasında çalışma süreçleri açısından fark olup olmadığının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. Gereç ve Yöntem 

Araştırmanın evreni, bir üniversitenin Tıp Fakültesi (TF), Hemşirelik Yüksekokulu (HYO) ve 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO)’nda eğitim gören toplam 1323 öğrenciden 

oluşmaktadır. Gerçek evren değerlerine bilimsel veriler ışığında ulaşabilmek için “Olasılıklı Örnekleme” 

yöntemlerinden “Tabakalı Rastgele Örnekleme” yöntemi kullanılarak 453 (TF:182, HYO:151, MYO:120) 

öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmaya katılmama, izin, istirahat gibi durumlar göz önüne 

alınarak, belirlenen örneklem sayısının yaklaşık %5 (TF:191, HYO:159, MYO:126) fazlası miktarda (476 

adet) anket formu dağıtılmıştır. Ancak, izinli olan öğrenciler ile araştırmaya katılmayan ya da katıldığı 

halde eksik ve hatalı cevaplayan öğrencilere ait formlar değerlendirme dışı bırakılmış ve geriye kalan 436 

(%91,6) anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya katılacak öğrencilerin seçimi için ilgili 

okullardan öğrenci mevcutları ve kimlik bilgileri alınmıştır. Okullar arasında homojen bir dağılım 

sağlanmış, kimlerin ankete katılması gerektiği ise oluşturulan rastgele sayılar tablosu vasıtası ile 

belirlenmiştir.  

Araştırma kapsamında,  

Çalışma süreçlerinin belirlenmesine yönelik Biggs, Kemberg ve Leung tarafından 2001 yılında 

geliştirilen, Önder ve Beşoluk tarafından 2010 yılında Türkçe’ye uyarlanan “Düzenlenmiş İki Faktörlü 

Çalışma Süreci Ölçeği (R-SPQ-2F) kullanılmıştır (Beşoluk, 2010). Aynı ölçek 2011 yılında Betül ve 

Orhan tarafından da güvenilirlik testine tabi tutulmuştur (Betül, 2011:69). Her iki araştırmacı tarafından da 

ölçeğin orijinal ölçekle eşdeğer olduğu bulunmuştur. Ancak, her iki araştırmacı ölçeğe farklı isimler 

atfetmişlerdir. Beşoluk ve Önder ölçeği, “çalışma süreci yaklaşımı” şeklinde değerlendirirken Yılmaz ve 

Orhan “ders çalışma süreci yaklaşımı” olarak değerlendirmişlerdir. Dolayısı ile terminolojik anlamda bir 

birlik sağlanamadığı görülmektedir. 

İstatistiksel analizler için SPSS for Windows Ver. 15.0 ve MS-Excel 2007 kullanılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistikler ortanca ve yüzde şeklinde gösterilmiştir. Bu amaçla ölçümle elde edilmiş 

değişkenler ortalama (+-) standart sapma, sayımla belirlenen değişkenler ise sayı ve % olarak ifade 

edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluk testleri “Shapiro-Wilk Testi” ile yapılmıştır. Veriler 

parametrik test varsayımlarını yerine getirmediğinden, ikiden fazla çalışma grupları arasındaki farklılıkları 

bulabilmek amacıyla, nonparametrik test olan “Kruskal-Wallis” testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda fark 

bulunduğu durumlarda ise, farklılık kaynağının belirlenmesinde “ Bonferroni Düzeltmeli Mann-Whitney 

U” ve ikili karşılaştırmalarda “Mann-Whitney U” testi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğine yönelik            

Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır.  Çalışmanın tamamındaki istatistiksel kararlarda p≤ 0.05 

seviyesi anlamlı farkın göstergesi olarak kabul edilmiştir. Araştırma 1-30 Nisan 2013 tarihleri arasında 

yürütülmüştür. 
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3. Bulgular 

3.1. Sosyo-Kültürel Özelliklerin Dağılımı 

 İstatistiksel analizlerin daha kolay ve anlaşılabilir olması için sosyo-kültürel özellikler gruplar 

altında toplanarak Tablo:1’de verilmiştir. Buna göre, araştırma yapılan okulların toplamları 

değerlendirildiğinde, %65,1’inin erkek, %51,8’inin 20 yaş ve altı grupta olduğu, %26,8’inin ailesinin gelir 

düzeyinin 2000 TL ve üzerinde olduğu, %96,3’ünün annesinin, %94,5’inin babasının sağ olduğu, 

%58’inin annesinin, %51’inin babasının ilk okul mezunu olduğu, %23,9’unun dört ve daha fazla 

kardeşinin olduğu, %39,4’ünün ailesinin büyükşehirlerde yaşadığı, %26,5’inin ailesinin büyükşehirlerde 

yaşadığı ve son olarak araştırmaya katılan öğrencilerin %93,3’ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Özelliklerine Göre   

 Dağılımları 

Sosyo-

Kültürel 

Özellikler 

TF HYO SHMYO TOPLAM 

n % n % n % n % 

  Okul 

Okul 175 40,1 132 30,3 129 29,6 436 100 

  Cinsiyet 

Erkek 155 88,6 0 0 129 100 284 65,1 

Kız 20 11,4 132 100 0 0 152 34,9 

  Sınıflar 

1 44 25,1 31 23,5 82 63,6 157 36 

2 39 22,3 39 29,5 47 36,4 125 28,7 

3 38 21,7 34 25,8 0 0 72 16,5 

4 22 12,6 28 21,2 0 0 50 11,5 

5 18 10,3 0 0 0 0 18 4,1 

6 14 8 0 0 0 0 14 3,2 

  Yaş 

<20  63 36,0 68 51,5 95 73,6 226 51,8 

21-23 88 50,3 64 48,5 33 25,6 185 42,4 

>24 24 13,7 0 0 1 0,8 25 5,7 

  Aile Gelir Düzeyi (TL) 

<1000 26 14,9 33 25,0 40 31,0 99 22,7 

1001-2000 85 48,6 67 50,8 68 52,7 220 50,5 

>2000 64 36,6 32 24,2 21 16,3 117 26,8 

  Anne  

Sağ 167 95,4 128 97,0 125 96,9 420 96,3 

Ölü 3 2,9 0 0 2 1,6 5 2,5 

Ayrı 5 1,7 4 3,0 2 1,6 11 1,1 

  Baba 

Sağ 162 92,6 123 93,2 127 98,4 412 94,5 

Ölü 8 4,6 5 3,8 0 0 13 2,5 

Ayrı 5 2,9 4 3,0 2 1,6 11 3,0 

  Anne (Öğrenim Durumu) 

İlkokul 83 47,4 72 54,5 98 76,0 253 58,0 

Ortaokul 21 12,0 22 16,7 16 12,4 59 13,5 
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Lise 37 21,1 33 25,0 10 7,8 80 18,3 

Lisans 27 15,4 4 3,0 4 3,1 35 8,0 

Lisansüstü 7 4,0 1 0,8 1 ,8 9 2,1 

 

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Özelliklerine Göre   

 Dağılımları (Devamı) 

Sosyo-

Kültürel 

Özellikler 

TF HYO SHMYO TOPLAM 

n % n % n % n % 

 Baba (Öğrenim Durumu) 

İlkokul 45 25,7 41 31,1 49 38,0 135 31,0 

Ortaokul 22 12,6 22 16,7 24 15,6 68 15,6 

Lise 36 20,6 41 31,1 33 25,2 110 25,2 

Lisans 50 28,6 25 18,9 17 21,1 92 21,1 

Lisansüstü 22 12,6 3 2,3 6 7,1 31 7,1 

 Kardeş Sayısı 

Bir 3 1,7 4 3,0 1 0,8 8 1,8 

İki 66 37,7 60 45,5 33 25,6 159 36,5 

Üç 62 35,4 51 38,6 52 40,3 165 37,8 

Dört + 44 25,1 17 12,9 43 33,3 104 23,9 

 Ailenin Yaşadığı Yer 

Köy/Nahiye 18 10,3 10 7,6 21 16,3 49 11,2 

İlçe 

Merkezi 

26 14,9 38 28,8 24 18,6 88 20,2 

İl Merkezi 38 21,7 49 37,1 22 17,1 109 25,0 

Büyükşehir 80 45,7 35 26,5 57 44,2 172 39,4 

Yurt Dışı 13 7,4 0 0 5 3,9 18 4,1 

 Tabiyeti 

T.C. 151 86,3 132 100 124 96,1 407 93,3 

Diğer 24 13,7 0 0 5 3,9 29 6,7 

 

3.2. Ölçeğin Güvenilirliği 

 Cronbach Alfa, ölçekteki maddelerin birbirleriyle ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu belirleyen 

istatistiksel bir testtir. Maddelerin iç korelasyonu (tutarlılığı) düşükse, ölçeğin güvenirliği de düşüktür. 

Korelasyon yüksekse maddelerin temel yapıyı aynı oranda ölçtüğü kabul edilmektedir. 

 Bazı kaynaklar, kabaca 0.8 Cronbach Alfa değerinin ölçeğin güvenilir olduğuna işaret ettiğini 

belirtmektedir. Genellikle de Cronbach Alfa değerinin 0.00-0.39 arası “ölçek güvenilir değil”, 0.40-0.59 

arası “ölçek düşük güvenilirlikte”, 0.60-0.79 arası “ölçek oldukça güvenilir” ve 0.80-1.00 arası “ölçek 

yüksek güvenilirlikte” şeklinde yorumlanmaktadır. Araştırma kapsamında kullanılan R-SPQ-2F ölçeğinin 

Cronbach Alfa değeri 0.648 olarak bulunmuştur. Ayrıca, ölçeğin boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa 

değerleri de hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarıyla birlikte Cronbach Alfa değerleri Tablo:2’de 

verilmiştir. Bu değerler, “yüzeysel strateji” alt boyutu hariç araştırmada kullanılan ölçeğin oldukça 

güvenilir olduğunu ispatlamaktadır.  
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Tablo 2: Kullanılan Ölçeğin Güvenilirlik Test Sonuçları  

Ölçek ve Alt Boyutları Soru Sayısı Cronbach Alfa 

ÇALIŞMA SÜRECİ 20 0.648 

Derin Öğrenme 10 0.806 

 Derin Güdü 5 0.684 

 Derin Strateji 5 0,644 

Yüzeysel Öğrenme 10 0,735 

 Yüzeysel Güdü 5 0,654 

 Yüzeysel Strateji 5 0,487 

 

3.3. Tanımlayıcı Bulgular 

 Araştırmadaki değişkenlerin genel değerlendirilmesinde; veriler parametrik test varsayımlarını 

taşımadığından ortanca ve yüzde değeri esas alınmıştır. "Her zaman" ve "genellikle" cevapları olumlu 

görüşleri ifade ettiğinden “çoğunlukla” olarak değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre araştırmaya 

katılanların çoğunlukla %48,17’sinin derin öğrenme yaklaşımını tercih ettiği, %30,51’inin ise çoğunlukla 

yüzeysel öğrenmeyi tercih ettiği görülmektedir. Ölçek ve alt boyutlarını oluşturan sorulara verilen 

cevaplara ilişkin sonuçlar Tablo:3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Ölçeği Oluşturan Sorulara Verilen Cevaplar 
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Derin Öğrenme 13,50 34,67 
32,0

8 

15,6

9 

4,4

1 
2,5 1,2 

Zaman zaman ders çalışmak bana derin 

bir kişisel tatmin hissi verir (1) 
12,7 41,7 34,6 7,8 3,2 2,0 1,0 

Bir konu üzerinde yeterince çalışarak 

kendi çıkarımlarımı yapabiliyorsam 

kendimi yeterli hissederim (2) 

27,7 54,8 14,7 2,1 0,7 2,0 1,0 

Bir kere başladıktan sonra, neredeyse her 

konunun benim için son derece ilginç 

olabileceğini düşünüyorum (5) 

14,4 31,2 34,6 15,4 4,4 3,0 1.0 

Yeni konuların çoğunu ilginç bulurum ve 8,2 29,6 39,0 19,5 3,7 3,0 1,0 
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sıkça bu konularda daha fazla bilgi 

edinmek için ekstra zaman harcarım (6) 

Benim için zaman zaman akademik 

konuları çalışmak, bir roman ya da bir 

film kadar heyecan verici olabiliyor (9) 
10,8 27,8 34,6 19,7 7,1 3,0 2,0 

Önemli konuları tamamen anlayana kadar 

kendimi o konularda sınarım (10) 23,7 45,4 23,6 6,2 1,1 2,0 1,0 

Derslerime çok çalışıyorum, çünkü 

materyalleri ilginç buluyorum (13) 4,6 29,1 38,1 22,7 5,5 3,0 2,0 

Boş zamanlarımın çoğunu farklı derslerde 

tartışılan ilginç konular hakkında daha 

fazla bilgi edinmek için harcarım (14) 
3,7 15,8 38,3 32,1 

10,

1 
3,0 1,0 

Derslerin çoğuna, zihnimde konu ile ilgili 

cevaplamak istediğim sorularla girerim 

(17) 
8,4 31,9 35,1 18,6 6,0 2,0 1,0 

Çoğunlukla dersler işlenirken önerilen 

kaynakları okumayı yararlı buluyorum 

(18) 
17,3 39,4 28,2 12,8 2,3 2,0 1,0 

Yüzeysel  Öğrenme 8,45 22,06 
30,2

2 

24,5

1 

14,

76 
3,3 

1,3

5 

Amacım dersi en az çalışmayla geçmektir 

(3) 9,1 12,4 25,5 33,0 
20,

0 
4,0 1,0 

Yalnızca sınıfta verilen materyallere veya 

dersin konu başlıklarına ciddi bir şekilde 

çalışırım (4) 
6,6 37,4 32,8 17,9 5,3 3,0 1,0 

Aldığım bir dersi çok ilginç bulmaz isem 

çalışmamı en az düzeyde (minimumda) 

tutarım (7) 
10,2 33,3 31,9 20,2 4,4 3,0 1,0 

Bazı konuları anlamasam dahi 

ezberleyene kadar üzerinden tekrar tekrar 

geçerim (8) 
11,5 31,0 30,0 19,5 8,0 3,0 2,0 

Önemli konuları anlamaya çalışmaktansa 

ezberleyerek birçok sınavda başarılı 
3,0 11,5 30,0 36,7 

18,

8 
4,0 1,0 
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olabilirim (11) 

Genellikle belirtilen yerler dışındaki 

konulara çalışmam, çünkü fazladan 

çalışma yapmanın gereksiz olduğunu 

düşünüyorum (12) 

6,0 19,0 29,8 28,9 
16,

3 
3,0 

1,2

5 

Konuları derinlemesine çalışmanın yararlı 

olmadığını düşünüyorum, çünkü konular 

hakkında genel bilgiye sahip olmak 

dersten geçmek için yeterliyken daha 

fazlasını yapmak yalnızca kafa 

karışıklığına ve zaman kaybına neden 

olur (15) 

5,2 11,5 29,7 26,7 
26,

9 
4,0 2,0 

Öğretim elemanlarının, sınavda 

sorulmayacağını herkesin bildiği konular 

üzerinde uzun zaman harcamamızı 

beklememesi gerektiğine inanıyorum (16) 

19,6 29,4 30,1 15,4 5,5 3,0 1,0 

Sınavda çıkma ihtimali olmayan 

materyalleri öğrenmenin gereksiz 

olduğunu düşünüyorum (19) 
8,0 15,4 35,3 23,9 

17,

4 
3,0 1,0 

Sınavlarda başarılı olmanın en iyi 

yolunun, çıkması muhtemel soruların 

cevaplarını ezberlemek olduğunu 

düşünüyorum (20) 

5,3 19,7 27,1 22,9 
25,

0 
3,0 

2,2

5 

Genel 10,8 28,37 
31,1

5 
20,1 

9,5

9 
2,9 

1,2

8 

 

3.4. Sosyo-Kültürel Özellikler ile Çalışma Süreci Yaklaşımını Etkileyen Faktörler Arasındaki 

İlişkiler  

Bu bölümde, öğrencilerin sosyo-kültürel özelliklerini belirleyen 12 bağımsız değişkenin, 

araştırmanın bağımlı değişkenlerinden çalışma süreci ile alt boyutları (Derin Öğrenme ve Yüzeysel 

Öğrenme) açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin çalışma 

süreci yaklaşımları ile sosyo-kültürel özellikler arasındaki ilişkilerin analiz sonuçları aşağıda 

özetlenmiştir:  
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3.4.1. Okula Göre Çalışma Süreci 

“Çalışma Süreci” açısından okullar arasındaki farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür 

(X
2
=26.460, p<0.001) Bu farklılığın SHMYO’dan kaynaklandığı anlaşılmıştır. “SHMYO” ile “TF” (Z= - 

4.831, p<0.001) ve “SHMYO” ile “HYO” (Z= - 4.091, p<0.001) arasındaki fark anlamlı olarak 

görülmüştür. SHMYO’nda çalışma süreçlerine yaklaşım diğer okullara göre daha düşük olarak 

gözlemlenmektedir. 

“Derin Öğrenme” boyutu açısından okullar arasındaki farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür 

(X
2
=16,366, p<0.001). Bu farklılığın SHMYO’dan kaynaklandığı anlaşılmıştır. “SHMYO” ile “TF” (Z= - 

3.421, p=0.001) ve “SHMYO” ile “HYO” (Z= - 3.675, p<0.001) arasındaki fark anlamlı olarak 

görülmüştür. SHMYO’nda derin öğrenme yaklaşımı diğer okullara göre daha az kabul görmektedir. 

“Derin Güdü” alt boyutu açısından okullar arasında farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür 

(X
2
=12,723 p=0.002). Bu farklılığın SHMYO’dan kaynaklandığı anlaşılmıştır. “SHMYO” ile “TF” (Z= - 

2,761, p=0,006) ve “SHMYO” ile “HYO” (Z= -3,397, p=0,001) arasındaki fark anlamlı olarak 

görülmüştür. SHMYO’nda derin güdü olgusunun diğer okullara göre daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

“Derin Strateji” alt boyutu açısından okullar arasında farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür 

(X
2
=12,723 p=0.002). Bu farklılığın SHMYO’dan kaynaklandığı anlaşılmıştır. “SHMYO” ile “TF” (Z= -

3,600, p<0,001) ve “SHMYO” ile “HYO” (Z= -3,318, p=0,001) arasındaki fark anlamlı olarak 

görülmüştür. SHMYO’nda derin strateji olgusunun diğer okullara göre daha düşük olduğu 

anlaşılmaktadır. 

“Yüzeysel Strateji” alt boyutu açısından okullar arasında farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür 

(X
2
=19,060 p<0.001). “SHMYO” ile “TF” (Z= -4,306, p<0,001) ve “SHMYO ile “HYO” (Z= -2,840, 

p=0,005) arasındaki fark anlamlı olarak görülmüştür. Okullara göre çalışma süreci yaklaşımlarına ilişkin 

bulgular Tablo:4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4: Çalışma Süreci Yaklaşımı ve Okullar  

Boyutlar Okul n Ortanca ÇAG Analiz 

Çalışma Süreci 
TF 174 2,95 0,41 X

2
=26,460 

p<0.001 

* p=0,621 

† p=0,000 

‡ p=0,000 

HYO 132 2,95 0,59 

MYO 128 2,75 0,50 

Derin Öğrenme 

TF 175 2,70 0,70 X
2
=16,366 

p<0.001 

* p=0,691 

† p=0,001 

‡ p=0,000 

HYO 132 2,70 0,70 

MYO 129 2,50 0,70 

 Derin Güdü 

TF 175 2,80 0,80 X
2
=12,723 

p=0.002 

* p=0,406 

† p=0,006 

‡ p=0,001 

HYO 132 2,80 0,80 

MYO 129 2,60 0,80 

 Derin Strateji 

TF 175 2,60 0,80 X
2
=15,643 

p<0.001 

* p=0,912 

† p=0,000 

‡ p=0,001 

 

 

HYO 132 2,60 0,80 

MYO 129 2,40 0,60 

Yüzeysel Öğrenme TF 174 3,30 0,73 X
2
=5,958 
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HYO 132 3,20 0,98 p=0.051 

MYO 128 3,10 0,88 

 Yüzeysel Güdü 

TF 174 3,40 0,80 
X

2
=0,533 

p=0.766 HYO 132 3,40 1,00 

MYO 129 3,40 1,20 

 Yüzeysel Strateji 

TF 175 3,20 0,80 X
2
=19,060 

p<0.001 

* p=0,173 

† p=0,000 

‡ p=0,005 

HYO 132 3,00 0,80 

MYO 128 2,80 0,80 

* Bonferroni düzeltmesine göre p<0,017 GATF-HYO karşılaştırması 

† Bonferroni düzeltmesine göre p<0,017 GATF-SAMYO karşılaştırması 

‡ Bonferroni düzeltmesine göre p<0,017 HYO-SAMYO karşılaştırması 

3.4.2. Aile Gelir Düzeyine Göre Çalışma Süreci 

“Derin Öğrenme” boyutu açısından ailelerin gelir düzeyleri arasındaki farklılık anlamlı düzeyde 

görülmüştür (X
2
=14,058, p=0.001). Bu farklılığın ailesinin geliri 2000 TL’den çok olanlardan 

kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ailesinin geliri “<1000” ile “>2000” (Z= - 3.659, p<0.001) ve “1000-2000” 

ile “>2000” (Z= - 2.790, p=0.005) arasındaki fark anlamlı olarak görülmüştür. 2000 TL ve üzeri gelir 

olanlarda derin öğrenme algısının yüksek olduğu söylenebilir. 

Derin öğrenmenin bir alt boyutu olan “Derin Güdü” açısından ailelerin gelir düzeyleri arasındaki 

farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür (X
2
=13,989, p=0.001). Bu farklılığın ailesinin geliri 2000 TL’den 

çok olanlardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ailesinin geliri “<1000” ile “>2000” (Z= - 3.135, p=0.002) ve 

“1000-2000” ile “>2000” (Z= - 2.422, p=0.015)  arasındaki fark anlamlı olarak görülmüştür. 2000 TL ve 

üzeri gelir olanlarda derin öğrenme algısının yüksek olduğu söylenebilir. 

Derin öğrenmenin bir alt boyutu olan “Derin Strateji” alt boyutu açısından ailenin gelir düzeyleri 

arasındaki farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür (X
2
=15,643, p<0.001). Bu farklılığın ailesinin geliri 

2000 TL’den çok olanlardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ailesinin geliri “<1000” ile “>2000” (Z= - 

3.195, p=0.002) ve “1000-2000” ile “>2000” (Z= - 2.897, p=0.004)  arasındaki fark anlamlı olarak 

görülmüştür. 2000 TL ve üzeri gelir olanlarda derin strateji algısının yüksek olduğu söylenebilir. 

Yüzeysel Öğrenmenin bir alt boyutu olan “Yüzeysel Güdü” açısından ailelerin gelir düzeyleri 

arasındaki farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür (X
2
=6,483, p=0.033). Ancak uygulanan posthoc testi 

sonucunda söz konusu farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0,017). Aile gelir durumlarına göre 

çalışma süreci yaklaşımlarına ilişkin bulgular Tablo:5’te verilmiştir. 

Tablo 5:  Çalışma Süreci Yaklaşımı ve Aile Gelir Durumları 

Boyutlar Gelir (TL) n Ortanca ÇAG Analiz 

Çalışma Süreci 
<1000 98 2,83 0,56 X

2
=2,951 

p=0.229 1000-2000 219 2,90 0,45 

>2000 117 2,95 0,53 

Derin Öğrenme <1000 99 2,60 0,60 
X

2
=14,058 

1000-2000 220 2,60 0,70 
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>2000 117 2,80 0,70 

p=0.001 

* p=0,167 

† p=0,000 

‡ p=0,005 

 Derin Güdü 

<1000 99 2,60 0,60 X
2
=13,989 

p=0.001 

* p=0,048 

† p=0,000 

‡ p=0,015 

1000-2000 220 2,80 0,80 

>2000 117 3,00 1,00 

 Derin Strateji 

<1000 99 2,40 0,60 X
2
=15,643 

p<0.001 

* p=0,549 

† p=0,002 

‡ p=0,004 

1000-2000 220 2,40 0,95 

>2000 117 2,60 0,80 

Yüzeysel Öğrenme 
<1000 98 3,20 0,93 X

2
=5,478 

p=0.065 1000-2000 219 3,20 0,80 

>2000 117 3,00 0,85 

 Yüzeysel Güdü 

<1000 99 3,60 1,00 X
2
=6,843 

p=0.033 

* p=0,705 

† p=0,024 

‡ p=0,020 

1000-2000 220 3,40 0,80 

>2000 117 3,20 1,20 

 Yüzeysel Strateji 
<1000 98 3,00 1,00 X

2
=1,955 

p<0.376 1000-2000 220 3,00 0,80 

>2000 117 3,00 1,00 

* Bonferroni düzeltmesine göre p<0,017,     <1000 - 1000-2000 karşılaştırması 

† Bonferroni düzeltmesine göre p<0,017,     <1000 - >2000 karşılaştırması 

‡ Bonferroni düzeltmesine göre p<0,017,     1000-2000 - >2000 karşılaştırması 

3.4.3. Cinsiyete Göre Çalışma Süreci 

Çalışma süreci, derin öğrenme, derin güdü, derin strateji boyutlarında cinsiyet açısından anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur (sırasıyla: Z= -2,562  p=0,010, Z= -2,407 p=0,016, Z=-2,369 p=0,018, Z= -2,091 
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p=0,037). Çalışma süreci ve derin öğrenme konularında kızların daha yüksek algılarının olduğu 

anlaşılmaktadır. 

3.4.4. Annenin Eğitim Durumuna Göre Çalışma Süreci 

 “Çalışma Süreci” açısından annenin eğitim düzeyi arasındaki farklılık anlamlı düzeyde 

görülmüştür (X
2
=11.260, p=0.024). Uygulanan posthoc testi sonucunda (p<0,005) “İlkokul” ile “Lise” 

(Z= - 2.970, p=0.003) ve “Ortaokul” ile “Lise”             (Z= -2,478, p=0,013) arasındaki fark anlamlı 

görülmüştür. Ortanca değerleri dikkate alındığında, farkın lise mezunu annelerden kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. Buna göre annesi lise mezunu olan öğrencilerin çalışma süreci yaklaşımını daha fazla 

tercih ettikleri anlaşılmaktadır. 

3.4.5. Annenin Durumuna Göre Çalışma Süreci 

 Annenin “Sağ”,”Ölü” ya da “Ayrı” olması ile yüzeysel güdü, derin güdü ve derin öğrenme 

açısından farklılık anlamlı düzeyde görülmüştür. (Sırası ile; X
2
=6.568, p=0.037, X

2
=7.862, p=0.020, 

X
2
=6.780, p=0.034). 

Uygulanan posthoc testi sonucunda (p<0,017); 

 a. “Yüzeysel Güdü” açısından farklılığın, annenin “sağ” ya da “ölü” olmasından kaynaklandığı 

(Z= -2,528, p=0,011), ortanca değerleri incelendiğinde, annesi hayatta olmayanların yüzeysel güdüyü daha 

az tercih ettikleri görülmektedir. 

 b. “Derin Güdü” açısından farklılığın, annenin “sağ” ya da ölü” olmasından kaynaklandığı (Z= -

2,587, p=0,010), ortanca değerleri incelendiğinde, annesi hayatta olanların derin güdüyü daha az tercih 

ettiği görülmektedir. 

 c. “Derin Öğrenme” açısından anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmamıştır. 

 Çalışma süreci ve alt boyutları ile diğer sosyo-kültürel özellikler arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır. 

4. Tartışma 

Yapılan çeşitli araştırmalar, geleneksel lisans derslerinde çoğu öğrencinin öğrenme yaklaşımı 

olarak yüzeysel yaklaşımı tercih ettiğini göstermektedir. Yüzeysel öğrenmenin tercihine neden olan başka 

bağlamsal bir etki ise ağır öğrenme yükü olarak belirlenmiştir. Kısa dönem içerisinde ağır bir öğrenme 

yükü ile karşı karşıya kalan öğrencilerin yüzeysel öğrenmeyi tercih ettikleri söylenebilir (Kegels:625). Bu 

bulguya paralel olarak araştırmamızda da SHMYO öğrencilerinin derinlemesine öğrenmeyi daha az tercih 

etmelerinin nedeni, SHMYO eğitim müfredatının incelenen diğer iki okula oranla daha fazla geleneksel ve 

teorik ders içermesi, eğitim süresinin daha kısa olması sonucunda daha fazla ders yükü ile karşı karşıya 

kalmaları olarak gösterilebilir.  

Araştırmamızın sonucunda çalışma süreci yaklaşımı ile araştırma kapsamındaki okulların sınıfları 

arasında herhangi bir anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak, Gürsel ve arkadaşlarının (Gürsel, 2003:4) bir tıp 

fakültesinin 1. Sınıf öğrencileri arasında yaptığı çalışmada, öğrencilerin bağımsız çalışma süreçleri 

sorgulanmış, birinci sınıf öğrencilerinin henüz deneyimli öğrenenler olmamaları nedeni ile 

araştırmalarının sınırlarını dar tuttukları, araştıracakları konuların derinliğine inmedikleri tespit edilmiştir. 

Sonraki sınıflarda ise öğrencilerin deneyimli öğrenciler olacakları varsayılarak araştırmaları, dolayısıyla 

öğrenme yaklaşımlarını derinlemesine olarak değiştirebilecekleri yorumu yapılmıştır. 
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Araştırmamızda; kızların erkeklere nazaran derin öğrenme yaklaşımını daha çok tercih ettikleri 

bulgusuna ulaşılmıştır. Beşoluk ve Önder (Beşoluk, 2010:486)’in öğretmen adaylarının öğrenme 

yaklaşımlarının tespitine yönelik yaptıkları araştırmalarında da farklı bir eğitim alanı olmasına rağmen 

araştırma bulgularımızı destekler nitelikte öğrenme yaklaşımları karşılaştırıldığında derin öğrenme 

yaklaşımına kızların erkeklere nazaran daha yatkın oldukları bulgusuna ulaşılmıştır.  

Çalışma süreçleri birbirini dışlayan değil, istikrarlı bir şekilde bir birini destekleyen süreçlerdir. 

Öğrenciler farklı zamanlarda farklı yaklaşımlar, ya da alt görevlerin kapsamında ve görevlerin doğasına 

bağlı olarak yaklaşımların bir kombinasyonunu tercih edebilirler. Tıp biliminin vücudun organizasyonel 

yapısını anlamak ve tanımlamak için kendi dili ile ayrı bir disiplin (Pandey,2007:8) olduğu göz önüne 

alındığında, tıp biliminin her bir bölümünün farklı çalışma süreci yaklaşımı gerektirdiği söylenebilir. Buna 

bağlı olarak, Emilia’nın farklı klinik rotasyonundaki öğrenciler üzerinde yaptığı öğrenme süreci yaklaşımı 

araştırmasında tıp fakültesi öğrencilerinin derinlemesine öğrenme yaklaşımlarının (%53,79), yüzeysel 

öğrenme yaklaşımlarından (%21,61) daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmamızda da, 

incelenen üç okulun ortalamaları açısından değerlendirildiğinde öğrencilerinin derinlemesine öğrenme 

yaklaşımlarının (%48,17), yüzeysel öğrenme yaklaşımlarından (%30,51) daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Ali ve Sebai (Ali, 2010:192)’nin 2007-2008 eğitim öğretim yılında Suudi Arabistan Riyad 

üniversitesinde hemşire eğitim programı kapsamında yaptığı araştırmada, hemşire eğitimlerinde 

öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımlarını yüksek oranda tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bizim 

araştırmamızda da hemşire eğitimlerinde de tıpkı tıp fakültesi eğitimleri gibi derinlemesine öğrenim 

yaklaşımının tercih edildiği ortaya çıkmıştır. 

5. Sonuç 

 Sağlık insan gücünü oluşturan doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelini yetiştiren tıp 

fakültesi, hemşirelik yüksek okulu ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrencilerinin çalışma 

süreçlerinin neler olduğu ve bu okullar arasında çalışma süreçleri açısından fark olup olmadığı 

belirlenmesi amacıyla yaptığımız araştırma sonucunda, okullar ile çalışma süreçleri arasında farklılıklar 

olduğu, TF öğrencilerinin derinlemesine yaklaşımı diğer okullara göre daha fazla kullandıkları SHMYO 

öğrencilerinin ise derinlemesine öğrenme yaklaşımını daha az kullandığı tespit edilmiştir. Okullar arasında 

farklılık olsa da, tıp eğitiminin doğası gereği, herhangi bir okulun sadece bir yaklaşımı kullanmasının söz 

konusu olmadığı, okulların kendi içlerinde çalışma süreçlerini karma bir şekilde kullandıkları ortaya 

çıkmıştır.  

 Öğretmelerin ders verdikleri öğrencilerin, çalışma süreçleri hakkında bilgiye sahip olmaları, 

gerekli materyalleri hazırlamalarında, öğrenme ortamlarını hazırlamalarında, ders dışı etkinlikleri 

planlayabilmelerinde, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirebilmelerinde, zaman ve 

davranış yönetimlerinde, ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirlemelerinde daha efektif 

olmalarını sağlayabilir. Bunun yanı sıra okulun geneline yönelik yapılacak yatırımların seçilmesinde 

(eğitim materyallerinin alımı gibi), öğrencilerin gruplar halinde daha etkin yönetilebilmesinde öğrencilerin 

çalışma süreçlerinin bilinmesi okul yöneticilerine ve karar vericilere kolaylıklar sağlayabilir. 

 İleriki dönemlerde planlanacak aynı tür bir araştırmada, bu araştırmada kullanılan bağımsız 

değişkenlere ilave olarak; fiziki eğitim ortamı, ders materyalleri, kariyer planı ve öğrencilerin meslekten 

beklentisi gibi, bağımsız değişkenlerin de kullanılması daha çarpıcı sonuçları ortaya çıkarabilecektir. 

Böylelikle çalışma süreci daha iyi analiz edilerek ders müfredatlarının bu veriler doğrultusunda 

oluşturulması ve okul yönetiminin politikalarını bu esaslar çerçevesinde düzenlemesi sağlanabilir. 
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EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE VE DÜNYA’DAKİ DURUMU, ADANA İLİNDEKİ 

GÖRÜNÜMÜ 
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Hanifegül TAŞKIRAN
53

 

 

1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 Evde bakım hizmetleri genel olarak, bireyin sağlığını korumak, yükseltmek, yeniden sağlığına 

kavuşturmak amacıyla sağlık ve sosyal hizmetlerin profesyonel düzeyde veya aile bireyleri tarafından 

bireyin kendi evinde veya yaşadığı ortamda sunulmasıdır. Sözü edilen bu hizmetler, hem sağlık hem de 

sosyal hizmetleri içine alan geniş bir yelpazede bireyin gereksinimi doğrultusunda yaşam kalitesi ve 

toplumsal saygınlığının korunmasını da amaçlamaktadır. Bu anlamda evde bakım hizmetleri genel olarak, 

kurum bakımının yerini alan, kurumlarda kalış gereksinimini azaltan ya da geciktiren hizmetler olarak 

ifade edilmektedir. 

 Evde bakım entegre sağlık hizmetlerinin bir bölümü olup hem teşhis hem de tedavi sonrası bakım 

süreçlerinde hastalara ailelerin bulunduğu ve yaşadığı ortamlarda ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin 

sunulmasıdır. Evde bakım hizmetleri, tıp profesyonelleri ile koordineli bir şekilde hemşireler ağırlıklı 

olmak üzere diğer sağlık personeli aracılığı ile evde, iş yerlerinde ya da hastaların bulundukları 

mekanlarda sağlanır. Evde bakım hizmetlerinin amacı hastanelerdeki tedavi süresini mümkün olduğunca 

azaltmaktır. 

 Günümüzde evde bakım hizmetleri yaygın olarak özel sektör tarafından sağlanmakta olup, 

devletin sınırlı ölçüde ve belli gruplara bu hizmeti sağladığı bilinen bir gerçekliktir. Oysa evde bakım 

hizmetleri toplumsal olarak tedavi maliyetlerini düşürmekte, sağlık düzeyini yükselterek, rehabilite 

etmektedir. 

 Çalışmanın amacı Adana ilinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinin evde sağlık hizmeti 

departmanlarının sağlık bakanlığı yönergesine uygunluğunu ve mevcut durumunu araştırmaktır. Bu 

amaçla öncelikle olarak Adana ilinin mevcut durumunu araştırılıp, sağlık bakanlığı yönergesine 

uygunluğu tartışılacaktır.  

 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kavramsal Açıdan Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri 

 Evde bakım; sağlığı yükseltme, sürdürme ya da hastalık anında iyileştirme ve 

sakatlık/hastalıkların etkisini azaltarak bağımsızlık seviyesini yükseltmek amacıyla, bireylere ve ailelere 

yaşadıkları ortamda verilen sürekli ve geniş kapsamlı sağlık bakımının bir parçasıdır. Evde bakım, 

koruyucu ve tedavi edici sağlık bakımında, sürekliliğin etkili biçimde sağlanması amacıyla, olağan sağlık 

hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek amacını güden bir sağlık sistemidir. Evde bakım aynı zamanda 

sağlık ve sosyal hizmetlerin bireyin yaşadığı ortamda bütünleştirilerek entegre bir biçimde sunulmasıdır. 

 “Evde bakım, özürlü, yaşlı, süreğen hastalığı olan veya nekahat dönemindeki bireyleri 

bulundukları ortamda destekleyerek sosyal yaşama ayak uydurabilmelerini sağlamak yaşamlarını mutlu ve 

huzurlu bir biçimde sürdürerek toplumsal entegrasyonlarını gerçekleştirmek, bakıma gereksinim duyan 
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bireyin aile üyeleri ve özellikle de ailedeki kadın üzerindeki yükünü hafifletmek için birey ve aileye 

sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım 

modelidir” (Danış, 2006: 3). 

 Resmi gazetede yayınlanan, 10. 03. 2005 tarihli 25751 sayılı Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu 

Yönetmeliği’ne göre ise evde bakım; “Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile 

yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulması” olarak 

tanımlanmaktadır (http://www.balikesir.saglik.gov.tr/evdesaglik/y_100305.pdf). 

 Tıp teknolojisinin gelişmesiyle, hastalıkların tanı ve tedavisinde birçok yenilikler ile yaşam süresi 

uzatılmış, doğumda beklenen yaşam umudu yükselmiştir. Bu gelişmelerin paralelinde ortaya çıkan 

demografik değişimler sonucunda artan yaşlılık, özürlülük ve kronik hastalıkların oranı ve yaşam kalitesi 

yönündeki eğilimler bakım hizmetlerinde daha önce öngörülmeyen taleplerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Dünya ve ülke düzeyinde ortaya çıkan sosyal değişimlerle birlikte değişen tüketici talepleri, 

sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması gereğini ortaya koymaktadır. Bu taleplerden biri olan evde 

bakım hizmetleri, son yıllarda artan oranda sağlık ve sosyal bakım sistemi içinde yer almaya başlamıştır 

(Oğlak, 2007: 2). 

 Evde bakım sadece hasta bakımı anlamı taşımamaktadır. Evde bakım, birçok konu da hasta evine 

sağlık hizmeti ve ürünlerini götürmektedir. Bu hizmetler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: Evde Bakım Hizmetleri ve Ürünleri 

Hizmetler Ürünler 

Hemşire bakımı Oksijen tedavisi 

Fiziksel terapi Tıbbi donanım 

Hastabakıcı bakımı Rehabilitasyon donanımı 

Sosyal hizmetler Günlük yaşama yardımcı aletler 

Meslek terapi Tıbbi ve cerrahi malzemeler 

Kişisel bakım İlaç tedavisi 

Özel hemşirelik İntravenöz donanım 

Yaşlı bakımı Beslenme 

Hayvan ve çiçek bakımı Diyaliz 

Sağlık eğitimleri Kendi kendine tanı malzemeleri 

Konuşma tedavisi Egzersiz cihazları 

Evde telemetri Acil cevap sistemleri 

 

 Son yıllarda oluşan teknolojik ve farmakolojik gelişmeler, sağlık politikalarındaki değişimler, 

evde bakım maliyetlerinin sağlık sigortalarınca karşılanmaya başlanması, hastaların ve yakınlarının 

tedavilerine veya bakımlarına evlerinde devam etme arzuları, akut ve kronik hastalarda bakımı büyük 

ölçüde değiştirmiştir. Evde verilen bakım hizmetlerinin gelişimi ile kronik hastalar daha uzun süre yaşar, 

akut hastalar hastaneden daha erken taburcu edilebilir hale gelmiştir ve maliyetler hastanedeki bakımla 

kıyaslandığında önemli ölçüde azalmıştır. Evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşması ile sadece dirençli 

hastane enfeksiyonlarında sağlanılan azalma bile maliyetlerin ciddi oranda düşmesine neden 

olabilmektedir. Artık evde bakım pek çok hasta için, hastane, acil servis, özel klinik ve bakımevlerine 

tercih edilir hale gelmiştir. 

 Ülkemizde evde bakım hizmeti sunan kuruluşların sayıca son derece yetersiz olması, ülkede genel 

sağlık sistemine entegre bir evde bakım hizmetinin bulunmayışı, evde bakım hizmetlerinin maliyetinin 

sağlık güvencesi sağlayan kurumlar tarafından karşılanmaması bakım gerektiren kişilerin hastane ya da 
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rehabilitasyon merkezlerine gitmesine sebep olmaktadır. Ayrıca bakım verenlerin, bakım verme, bilgi ve 

becerilerindeki yetersizliğin bakılan kişilerin yaşam sürelerinde kısalmaya neden olmuş olabileceği de 

ihtimaller arasındadır. 

 Evde bakımın gerektiği gibi verildiği durumlarda bakım ihtiyacı olan kişilerin hastaneye yatarak 

tedavi edilme sıklıkları azalmaktadır. Aynı şekilde bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakımlarının gerektiği 

gibi yapılamaması nedeniyle sık sık hastaneye yatarak tedavi oldukları düşünülebilir. 

 Evde bakım alan kişilerin, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetler yanında destekleyici 

nitelikteki hizmetlere de gereksinimi vardır. Bu gereksinimleri karşılayacak bir hizmet modeli 

geliştirilmeli, bu model geliştirilirken diğer ülkelerde denenmiş ve başarılı olmuş modeller örnek 

alınmalıdır. Ancak modeli uygularken ülkenin kendi gereksinimlerine göre düzenlemeler yapılmalıdır. 

Örneğin geleneksel Türk aile yapısı bakım gereksinimi olan aile üyelerine evde bakmayı destekler 

özellikler taşımaktadır. Bu özelliğin korunması ve desteklenmesi önemlidir. Hizmet sunumu için modelin 

belirlenmesi kadar gerekli insan gücü ve alt yapı planlamasının da yapılması gerekir. Bu hizmetin sadece 

özel kuruluşlarla karşılanamayacağı gerçeğinden hareketle genel sağlık sistemi içinde ve diğer sağlık 

hizmeti sunan kuruluşlarla bağlantılı bir kamu hizmeti olarak planlanması uygun olur. 

 

2.2. Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinin Kapsamı 

 Evde bakım hizmetlerinde hedef nüfus çok önemli olmakla birlikte, homojen değildir. Her yaş ve 

hastalıktan hizmet alanlara rastlanmakta, bu farklılık ise evde bakım hizmetlerinin kapsamını 

değiştirmektedir (Bahar ve Parlar, 2007: 2). 

 Evde bakım hizmetlerinin kapsamı konusunda alınacak kararın çok dikkatli alınması ve topluma 

oldukça anlaşılır biçimde açıklanması gerekmektedir. Toplumlar gereksinimlerinin karşılanmasında, 

ekonomik koşulların dikkate alınmasında, kişisel ve topluluğa ait tercihlerde, hizmet alan ve hizmet 

sunanın hareketlilik olanağında ve ulaşım olanaklarının sağlanabilirliği ölçüsünde alternatif yolları göz 

önüne alınasını isteyebilir (Karadağ, 2006: 13). 

 Gelecekte, yaşlanma temel demografik değişim olacağından, yaşlılar evde bakım hizmetinin en 

büyük kullanıcısı olmaktadır. Yaş ilerledikçe işlevsel rahatsızlıklar gelişmekte ve evdeki günlük yaşam 

etkinliklerini sürdürmek için desteğe gereksinim duyulmaktadır. Evde bakım hizmetlerinin diğer hedef 

kitlesi, tedavi edilemeyen ve kronik hastalığı olan kişilerdir. İngiltere ve ABD’de yapılan çalışmalara göre 

tedavi edilemeyen kronik hastalığı olanlar, ölümlerine kadar evde kalarak bakım almayı tercih etmektedir 

(Bahar ve Parlar, 2007: 3). 

 Çalışmaların tümünde, evde bakım ile ilgili planlama ve uygulamaların bireysel gereksinimlere ve 

bunların belirleyicilerine dayanması gerektiğine ilişkin bir düşünce vardır. Bunlar, fiziksel, psikososyal, 

sosyal ve bilişsel gereksinimlerdir. Bu nedenle evde bakım, hastaneden taburcu olunduğunda hastanın 

hizmet gereksinim düzeylerinin belirlenmesi ve profesyonel olarak değerlendirilmesine dayanmalıdır 

(Karadağ, 2006: 14). 

 Ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri, evde bakım hizmetleri kapsamının belirlenmesinde önemli 

rol oynamaktadır. Sosyal güvenlik sistemleri kapsamında evde bakım hizmetlerine yer verilmesi, bu 

hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmakta, kapsamını genişletmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinde evde 

bakım hizmetleri kapsamında hangi bireylere hizmet sunulacağı konusunda ülkeler arasında farklılıklar 

bulunmaktadır (Varlık, 2008: 2). 

 

 

2.3. Evde Sağlık Hizmeti Verilen Hastalıklar 
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 Evde sağlık hizmetleri verilen hastalıklar şöyledir (http://www.saglik.gov.tr/TR/ belge/1-

12133/saglik-bakanliginca-sunulan-evde-saglik-hizmetlerinin-u-.html); 

 - Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, özürlü, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, 

hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere, 

 - KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) vb. solunum sistemi hastalarına, 

 - Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastalarına, 

 - İleri derecedeki kas hastalarına, 

 - Fototerapi ihtiyacı olan yenidoğanlara (0-1 aylık), 

 - Nörolojik hastalıkları (ALS (Amyotrofik lateral skleroz), CVA (Cerebrovascular accident) vb) 

olan bireylere, 

 - Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde 

sağlanması gereken hastalara, 

 - Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir. 

 - Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı 

hizmetleri de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri tarafından verilmektedir. 

 

2. YÖNTEM ve GEREÇ 

 Çalışma gözlemsel, tarama amaçlı bir araştırmadır. Veriler Adana İlinde faaliyet gösteren kamu 

hastanelerine ait evde bakım ünitesinin bugünkü mevcut durumu ve Sağlık Bakanlığı yönergesine 

uygunluğu araştırılmıştır. 

 Araştırmanın evrenini 2011 Nisan-2012 Mart aylarında Adana Numune Eğitim Araştırma 

Hastanesi, Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi 

Devlet Hastanesi, Adana Ceyhan Devlet Hastanesi, Adana Pozantı 80. Yıl Hastanesi, Adana Tufanbeyli 

Hastanesi, Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi, Adana Devlet Hastanesi ve Adana Kozan Devlet 

Hastanelerinin evde bakım hizmeti veren birimlerdeki kayıtlı hizmet dökümleridir. 

 Araştırmanın kapsamına giren Adana ilinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinden elde edilen 

verileri Microsoft Office Excel programı aracılığıyla çözümlenmiştir.  

 

3. BULGULAR 

3.1. Adana İlinde Faaliyet Gösteren Hastanelerin Evde Bakım Hizmetlerinin Genel Görünümü 

 
* TKH: Toplam Kayıtlı Hasta 

Kaynak: Adana ili kamu hastanelerindeki evde bakım hizmet birimlerinin verilerinden alınan derleme 

Şekil 1: Toplam Kayıtlı Hasta Sayısına Göre Dağılımı 
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Toplam Kayıtlı Hasta 
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 Şekil 1’e bakıldığında Adana ilinde hizmet veren kamu hastanelerinin evde bakım servislerine 

toplam kayıtlı hasta sayısının aylar itibariyle artış gösterdiği görülmektedir. 2011 Nisan ayında 800 olan 

kayıtlı hasta sayısı, 2012 Mart ayına gelindiğinde % 386 oranında artarak 3088 sayıya ulaşmıştır.  

 

 
GHZ: Gerçekleştirilen hasta ziyareti 

Kaynak: Adana ili kamu hastanelerindeki evde bakım hizmet birimlerinin verilerinden alınan derleme 

Şekil 2: Gerçekleştirilen Hasta Ziyareti Sayısına Göre Dağılımı 

 

 Şekil 2’ye bakıldığında Adana ilinde hizmet veren kamu hastanelerinin evde bakım hizmeti 

servislerinin gerçekleştirdiği hasta ziyareti sayısının pozitif eğim sergilediği görülmektedir. 

 

 
Kaynak: Adana ili kamu hastanelerindeki evde bakım hizmet birimlerinin verilerinden alınan derleme 

Şekil 3: Yaş Grubuna Göre Hasta Sayısı Dağılımı 
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Gerçekleştirilen Hasta Ziyareti 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Nis.11 May.11 Haz.11 Tem.11 Ağu.11 Eyl.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12

Nis.11 May.11 Haz.11 Tem.11 Ağu.11 Eyl.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12

1 ay - 2 yaş 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 3

3 - 18 yaş 20 28 39 32 26 28 29 25 30 34 33 38

19 - 45 yaş 34 49 57 52 55 52 61 61 57 91 66 64

46 - 65 yaş 70 92 95 84 86 92 326 369 383 377 419 109

66 - 85 yaş 261 338 432 403 384 390 250 297 303 469 357 433

86 + yaş 47 67 74 86 73 75 52 55 54 91 100 115

Yaş Grubu 
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 Şekil 3’e Adana ilinde hizmet veren kamu hastanelerinin evde bakım hizmeti alan hastaların yaş 

dağılımları görülmektedir. Şekil 3’e göre evde bakım hizmeti alan en küçük yaş grubu 1 ay – 2 yaş grubu 

olduğu, en büyük yaş grubunun ise 66 – 85 yaş grubu olduğu görülmektedir. 

 

 
* He.: Hekim, HSM: Hemşire/Sağlık Memuru, TıB: Tıbbı Sekreter, Şö: Şoför, Fzt: Fizyoterapist, SÇ: 

Sosyal çalışmacı  

Kaynak: Adana ili kamu hastanelerindeki evde bakım hizmet birimlerinin verilerinden alınan derleme 

Şekil 4: Evde Sağlık Hizmetindeki Görevlerine Göre Dağılımı 

 

 Şekil 4’de Adana ilinde hizmet veren kamu hastanelerinin evde bakım hizmetinde çalışan 

personellerin görevleri verilmektedir. Şekil 4’e göre evde bakım hizmetinde çalışan hekim sayısının aylar 

itibariyle arttığı, hemşire/sağlık memuru, tıbbı sekreter, şoför sayılarının dalgalanma gösterdiği, 

fizyoterapist hizmetinin 2012 Ocak ayında göreve başladığı, sosyal çalışmacının ise 2011 Eylül ayında 

göreve başladığı görülmektedir.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Nis.11 May.11 Haz.11 Tem.11 Ağu.11 Eyl.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12
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He. 8 9 8 9 8 9 11 12 10 11 14 11

HSM 16 17 17 15 13 14 15 16 19 18 16 18

TB 5 6 4 6 5 6 4 5 4 4 5 6

Şö. 7 7 6 8 7 8 8 8 7 9 11 10

Fiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

SÇ. 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Evde Sağlık Biriminde Görevli 
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EAS: Ekip araç sayısı, GHNA: Giydirilmiş hasta nakil aracı sayısı 

Kaynak: Adana ili kamu hastanelerindeki evde bakım hizmet birimlerinin verilerinden alınan derleme 

Şekil 5: Evde Sağlık Hizmetine Ait Araçların Görünümü 

 

 Şekil 5’de Adana ilinde hizmet veren kamu hastanelerinin evde bakım hizmetine ait araçları 

gösterilmektedir. Şekil 5’e göre evde bakım hizmetine ait ekip araç sayısının 2012 Mart ayından sonra 

negatif eğim sergilediği, giydirilmiş hasta nakil aracı sayısının ise aylar itibariyle pozitif eğim sergilediği 

görülmektedir.  

 

 
HM: Hasta muayenesi, K: Konsültasyon, SKRC: Sağlık kurulu raporu tıbbi cihaz, SKRT: Sağlık kurulu 

raporu tedavi, UZR: Uzman hekim raporu ilaç, DA: Damar yolu açılması, LİKİ: Laboratuar için num. 

alma kan. idrar, IME: IM enjeksiyon, IVE: IV enjeksiyon, Iİİ: İntravenöz ilaç infüzyonu, MSU: Mesane 

sonda uygulaması, SA: Sütur alınması, YNP: Yanık pansumanı, YP: Yara pansumanı, FTR: Fizik tedavi 

uygulamaları, EU: Eğitim uygulamaları 
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Sağlık Birimine Ait  



 

780 
 

Kaynak: Adana ili kamu hastanelerindeki evde bakım hizmet birimlerinin verilerinden alınan derleme 

Şekil 6: Evde Bakım Hizmetlerinde Verilen Hizmetler 

 

 Şekil 6’da Adana ilinde hizmet veren kamu hastanelerinin evde bakım hizmetinde hastalara 

verdikleri tedavi hizmetleri görülmektedir. Evde bakım hizmetlerinde verilen en az hizmetin yanık 

pansumanı olduğu, en fazla hizmetin ise hasta muayeneleri ile yara pansumanı olduğu görülmektedir.   

 Ayrıca şekil 6’da bakıldığında hasta muayenelerinin, yara pansumanının, eğitim uygulamalarının 

aylar itibariyle arttığı görülmektedir. Fizik tedavi uygulamalarının, IV enjeksiyon ve Laboratuvar için 

numune kan ve idrar örneği alma hizmetlerinin ise azaldığı görülmektedir.  

 

 
* N.: Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, KH.: Kas hastalıkları (yatağa bağımlı), KVH.: Kardiyo 

vasküler hastalıklar, KEH.: Kronik ve endokrin hastalıklar, HOH.: Hematolojik ve onkolojik hastalıklar, 

ASH.: Akciğer ve solunum sistemi hastalıkları, OTH.: Ortopedi ve travmatoloji hastalıkları 

Kaynak: Adana ili kamu hastanelerindeki evde bakım hizmet birimlerinin verilerinden alınan derleme 

Şekil 7: Evde Bakım Hizmetinde Yaşanan Hastalıklar 

 

 Şekil 7’de Adana ilinde hizmet veren kamu hastanelerinin evde bakım hizmetinde ilgilenilen 

hastalıklar verilmektedir. Evde bakım hizmetlerinde yaşanılan hastalıklar arasında en az hematolojik ve 

onkolojik hastalıklarının, en fazla ise nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarının tedavi hizmeti aldığı 

görülmektedir. 

 

 4. TARTIŞMA 

 Türkiye’de evde bakımın tarihi henüz çok yeni olup, bu alandaki ilk çalışmalar özel sektör ile 

başlamıştır. Türkiye’de evde bakım hizmetleri, yerel yönetimler tarafından yoğun olmakla birlikte, yerel 
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yönetimler, özel hastaneler, özel evde bakım merkezleri ve kamu hastanelerinin evde bakım birimleri 

tarafından yürütülmektedir (Pınar, 2010:12). 

 Evde bakım hizmeti sadece yaşlılara yönelik olmayıp; bedensel, sosyal ve duygusal yönden 

gereksinimi olan birey ve ailelere koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin sürekli 

sunulmasını amaçlayan bir modeldir (Varlık, 2008:9). Evde bakım hizmetleri ile bireylerin kendi evlerinde 

ya da çevrelerinde bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır. 

 Evde bakım başlığının en önemli konularından birisi, evde bakım açısından aday olan hastanın 

bakım ihtiyacının belirlenmesidir. Günümüzde bu süreç ağırlıklı olarak evde bakım konusunda eğitimli 

personel tarafından yürütülmektedir. Bu personel çoğu ülkede doktor ve hemşirelerden oluşan bir ekip 

iken, bazı ülkelerde tıbbi eğitimi olmayan fakat evde bakımla ilgili sertifikasyondan geçmiş özel personel 

olabilmektir. Bu yüzden bu personelin yaptığı bakım ihtiyacı değerlendirmesinin tutarlı olması son derece 

önemlidir (Serkan, 2008: 25). 

 Evde sağlık hizmetlerinin başarısı, hasta ve ailesinin hastane sonrası gereksinimlerinin 

değerlendirilerek; tedavi, bakım ve yaşam düzenlemelerinin yapılması ile birlikte iyi planlanmış evde 

bakım hizmet ekibinin eş güdümüne bağlıdır (Evde bakım derneği, 2010: 2). 

 Araştırma kapsamında Adana ilinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinin evde sağlık hizmeti 

servislerinden elde edilen veriler ışığında 2011 Nisan ayında 800 olan kayıtlı hasta sayısı 2012 Mart 

ayında % 386 oranında artış göstermiştir (Şekil 1). Evde sağlık hizmetinin gerçekleştirdiği hasta 

ziyaretlerine bakıldığında aylar itibariyle artış gösterdiği gözlenmiştir (Şekil 2).  

 Araştırma kapsamında elde edilen veriler ışığında 66-85 yaş aralığında nüfus yoğunluğunun fazla 

olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3). Sağlık istatistikleri 2010 yıllığına göre Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus 

oranı %7,2’dir (Varlık, 2008: 6). Evde bakım hizmeti kapsamına alınan 125 hastanın büyük çoğunluğu 

(%81,6 n:102) 50 yaş üzerindeydi. Yaş faktörü farklı çalışmalarda da benzerlik göstermektedir; yaş 

ilerledikçe kişilerin hastalıklarının özellikleri nedeniyle motor defisite sahip olmaları ve buna bağlı 

fonksiyonlarında kısıtlılık olması beklenen bir bulgudur (Akdemir ve ark., 2011: 3). 

 Nüfusunun %17’si 65 yaş ve üzeri olup, ‘gri ülke’ (a grey nation) olarak adlandırılan İsveç’te 

yaşlıların sadece % 1-2’ sinin aileleri ile yaşadığı bildirilmektedir. Çoğunluğu yalnız yaşamakta olan 

yaşlıların evde bakım profesyonellerince (formal care) sunulan hizmetlerini tercih ettikleri ve yaklaşık 

135.000 kişinin evde bakım hizmeti aldığı belirtilmektedir (Trydegard, 2008: 2). ABD’de 2000 yılı 

itibariyle yapılan çalışmada uzun süreli bakım alma sıklığının yaşla arttığı, 65 yaş altındaki kişilerde        

% 1.4 iken, 65 yaş ve üzeri kişilerde % 14 olduğu ve 85 yaş ve üzeri kişiler arasında         % 50’ye ulaştığı 

bildirilmektedir (Rogers ve Komisar, 2009: 3). 

 Evde sağlık biriminde görevli çalışanlara bakıldığında hekim, hemşire/sağlık memuru, tıbbi 

sekreter ve şoför sayılarında artış olduğu ancak sosyal çalışmacı ve fizyoterapist sayılarında herhangi bir 

artışın olmadı saptanmıştır (Şekil 4). Adana ilinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinin evde sağlık 

hizmeti veren departmanlarına ait araç görüntüsüne bakıldığında aylar itibariyle arttığı gözlenmiştir (Şekil 

5). 

 Evde bakım hizmetlerinde verilen hizmetlere bakıldığında ise büyük çoğunluğunun hasta 

muayenesi olduğu saptanmıştır. Bunun yanında yara pansumanı ve eğitim uygulama oranlarının da fazla 

olduğu gözlenmiştir (Şekil 6). 

 Evde bakım hizmetinde evde bakımda karşılaşılan en sık hastalıklarına bakıldığında (Şekil 7); 

nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların oranının fazla olduğu saptanmıştır. Evde bakım gereksinimi olan 

yaşlılarda en çok görülen hastalıklar ortopedik problemler, kardiyak problemler, diyabet ve solunum 

problemleridir (Pınar, 2010: 4). Yaşlılarda en sık görülen bakım problemleri ise bilgi eksikliği, demans, 

malnutrisyon, immobilizasyon, aktivite intoleransı, bozulmuş deri bütünlüğü, konfor eksikliği, öz-bakım 
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yetersizliği, etkisiz solunum, tedaviye katılma/sürdürme güçlüğü ve düşme, kazalar, ihmal ve istismara yol 

açan güvenlik eksikliğidir. Tüm bu sorunların demans, beslenme bozukluğu, hareket ile ilgili sorunlar, 

polifarmasi ve güvenlik sorunları ana başlığı altında ele alınabilir. Bu problemler semptom yönetiminin 

sağlanması ve hastaların optimum sağlıklarını geri kazanmalarını sağlamak için evde bakım hemşireleri 

tarafından bakım planlamalarında ve uygulamalarında dikkat edilmesi gereken konulardır. 

 

 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Bireyin, ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi 

evde bakım hizmeti ile sağlanabilir. Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan ve giderek yaygınlaşan evde 

bakım hizmeti, sağlığı korumanın, yaşam kalitesini artırmanın en uygun yöntemlerinden biridir (Öztop ve 

ark, 2008: 38). Bireye uygun bakım sistemi olduğu kabul edilen evde bakım hizmetleri, tüm gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde hızla kurum bakım sisteminin yerini almaya başlamıştır. Tüm bu gelişmeler, 

sosyal politikalar üzerinde çok önemli etki yapmaya başlamıştır. Sağlık ve sosyal gereksinimlerle ilgili 

yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesine, bakım sigortası ile ilgili uygulamaların yürürlüğe 

konulmasına neden olmuştur (Oğlak, 2010: 101). 

 Çalışmada kayıtlı hastaların artışının artması toplum tarafından benimsendiğinin göstergesi olarak 

olumlu bir tablo çizmektedir. Ancak gerçekleştirilen hasta ziyaret sayılarının azlığı açısından olumsuz bir 

tablo oluşmaktadır. Bunun sebebi ise devletin kamu hastanelerinin evde bakım hizmetlerine tahsis ettiği 

personel ve araç sayısının azlığından kaynaklandığını söylenebilir.  

 Adana ilinde evde bakım hizmetinde verilen sağlık hizmetlerinin çoğunlukla hasta muayenesi, 

yara pansumanı ve laboratuvar için numune kan ve idrar örneği alındığı görülmüştür. Bu durumun hekim 

yetersizliği yani personel eksikliğinden kaynaklandığını söylenebilir.  

 Adana ilinde evde bakım hizmeti alan yaş grupları arasında 66 - 85 yaş grubunun fazlalığı dikkat 

çekmektedir. Bunun temel sebebi olarak bu yaşlardaki kronik hastalıkların fazlalığı gösterilebilir.  

 Adana ilinde evde bakım hizmeti alan kişilerin, aldıkları hizmeti büyük oranda sosyal güvenlik 

kurumu aracılığıyla karşıladıkları görülmüştür. 

 Adana ilinde takipten çıkan hastaların genel nedenlerine bakıldığında büyük oranda vefat 

gözlenmektedir. Bunun temel sebebi ise evde bakım hizmeti alan bireylerin yaş gruplarının 66-85 yaş 

arasında olmasından ve çoğunun da kronik hastalıklarla başaçıkmaya çalışması gösterilebilir. Ayrıca 

tedavinin sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi ve ikametgah değişikliğinin de 

fazlalığı dikkat çeken başka bir husus olarak görülmüştür.  

 Adana ilinde evde bakım hizmeti alan bireylerin büyük çoğunluğunun evde bakım hizmetinde 

hasta muayenesi, yara pansumanı, idrar ve kan örneği alma ile eğitim uygulamaları hizmetleri aldığı 

görülmüştür.  

 Adana ilinde evde bakım hizmetinde görülen hastalıklara yani tedavi verilen hastalıkların geneline 

bakıldığında nörolojik ve psikiyatrik hastaların çoğunlukta olduğu çarpıcı bir şekilde gözlenmiştir. Bu 

durumun sebebi olarak ta bu gibi hastalıkların tedavisinde evde tedavinin daha uygun olması gösterilebilir. 

 Çalışmanın geneline bakıldığında, Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin henüz 

yaygınlaşamadığını, evde bakım hizmetlerinin sunumunun nasıl yapılacağına dair belirlenmiş bir modelin 

olmadığı gibi altyapı planlamalarının da yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca evde bakım hizmetleri daha çok 

özel sektör ve yerel yönetimler tarafından verilmektedir, bu hizmetleri verecek nitelikli insan gücü 

eksiklikleri mevcuttur (Pınar, 2010: 3).  

 Türk örf ve adetleri ile geleneksel aile yaşamında görülen bir sistem olmasından dolayı bireyler 

tarafından kabullenilmesi ve benimsenmesi kolay bir modeldir. Bu bağlamda evde bakımda aile üyelerine 
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aktif rol verilmesi ve aile üyelerinin bakıma katılabilmeleri için eğitim ve danışmanlık yolu ile 

güçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Geçici ya da sürekli bakıma gereksinim duyulan durumlarda sorunlarla başa çıkabilmek için, evde 

bakım hizmetlerinin profesyonel anlamda oluşturulması gerekmektedir. Evde bakım hizmeti verilecek 

hastaların belirlenmesinde objektif kriterlerin bulunması, evde bakım verenlerin bakım konusunda eğitim 

ihtiyaçlarının karşılanması, bakım veren aile üyelerinin sorunlarının belirlenmesi bakım standartlarının 

oluşturulması ve destek sistemlerinin oluşturulması (gündüz bakımevi, yaşlı kreşleri vb.) önerilmektedir. 

Hizmet sunumunda gerekli insan gücü ve alt yapı planlamasının da yapılması da bakım hizmetlerinin 

kalitesini arttıracaktır (Bahar ve Parlar, 2007:39). Bakıma muhtaçlık durumunda sorumluluk yalnızca aile 

değil aynı zamanda devlet ve toplum tarafından da paylaşılmalıdır. Avrupa ülkelerinde, bakıma muhtaç 

bireylerin yaşamlarını mümkün olduğunca evinde ya da ailesinin yanında sürdürebilmesi amacıyla evde 

bakım devlet güvencesi altına alınmıştır (Danış, 2011:3). 
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HASTANELERDE MALZEME YÖNETİM SÜRECİ: 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Bu çalışma ile sağlık hizmetinde olmazsa olmaz tıbbi malzeme tedarik ve depolama süreçleri 

incelenerek iyileştirme önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla tıbbi malzeme biriminin ofis 

ve depo alanları ile 5 adet hastabaşı malzeme talep dosyasının iş akışı gözlenmiştir. Birim yöneticisi ile 

malzeme tedariki ve depolama işlemleri konusunda görüşme yapılmış, 68 adet acil hastabaşı alım 

süreleri incelenmiştir.Araştırma sonucunda süreçte israfa yol açan tekrarlı evrak kayıt işlemleri, 

bekleme aşamaları ve kontrol basamakları olduğu bulunmuştur.Hastabaşı malzeme tedarik sürelerinin 

uzun olduğu tespit edilmiştir.Malzeme tedarik süresinin kısaltılması, depo fiziki koşullarının 

iyileştirilmesi ve stok yönetimi konusunda süreç iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Süreç yönetimi, malzeme yönetimi 

 

THE MATERIAL MANAGEMENT PROCESS IN HOSPITALS: 

A UNIVERSITY HOSPITAL SAMPLE 

 

ABSTRACT 

This study aimed to analyse problems in the process of supply and storage of medical supplies 

necessarily in health service and to develop suggestion for improvement.Forthis purpose;medical 

supply unit office and storage areas is observed. 5 pcs per patient tender documents workflow is also 

analysed. Interview have been done with unit manager about supplying material and storaging and 68 

pcs per patient emergency tender document is analised. 

At the end of the study;wasteful repetitive process and control procedures is found in the process.  Per 

patient material supply process has very long cycles.  Process improwing suggestions were made for 

shortening the duration of procurement of materials, improving the physical conditions of warehouse 

and about inventory management. 

 

Keywords: process management, materials management 
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1. Giriş 

İşletmeler müşterileri için mal veya hizmet üretirken kar elde etmeyi ve yaşamları sürdürmeyi 

amaçlamaktadırlar. Bunun için de rakiplerini takip etmeleri onlardan iş yapış biçimi olarak daha iyi ve 

maliyet olarak daha düşük maliyetlerde mal/hizmet üretmelidirler. Her mal/hizmet bir sürecin çıktısıdır 

ve süreçler birbiri ile ilişki içerisindedir. Mal/hizmetin müşteri beklentilerine uygun, kaliteli, hızlı ve 

daha düşük maliyetli üretilebilmesi için süreçlerin analiz edilmesi, hatadan, beklemelerden ve gereksiz 

aktivitelerden arındırılmış olması gerekmektedir. 

Sağlık hizmetleri de tıpkı diğer hizmet işletmeleri gibi süreçlerden oluşmaktadır. Hastanelerde 

süreçler iyi kurgulanmazsa, israftan arındırılmazsa hatalar ortaya çıkacaktır. Hastanelerde sistem 

hatalarından kaynaklanan pek çok sorun gözlenmektedir. Randevu sistemlerinin iyi çalışmaması, 

poliklinik veya tetkik birimlerinde uzayan kuyruklar, sonuçların geç çıkması, ertelenen ameliyatlar, 

ihtiyaç duyulan malzemenin yokluğu, bütçe sorunları bu sistem kusurlarına örnek olarak verilebilir.  

Sağlık hizmetleri talebin öngörülemez oluşu, bazı durumlarda acil oluşu gereği karşılanmadığı 

takdirde kişinin hayatını veya sağlığını kaybetmesine yol açabilecek geri dönüşsüz sonuçlara sebep 

olabileceği için hizmetin iyi planlanması gerekmektedir. Hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan 

malzemenin ihtiyaç duyulduğu zamanda, miktarda, nitelikte ve kalitede hazır bulunması önemlidir. 

Sağlık hizmetinde kullanılan mal/malzemenin yokluğu sadece sağlık hizmeti alan kişilerin değil sağlık 

hizmeti sunan kişilerin de memnuniyetini etkilemektedir.  

Hastanelerde pek çok çeşit ve sayıda malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemeler genellikle tıbbi 

malzemeler, ilaçlar ve serumlar, sarf malzemeler, laboratuar malzemeleri, teknik malzemeler, demirbaş 

malzemeler olarak gruplanabilmektedir. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için stoklu 

çalışılmasına ihtiyaç bulunmakta bu malzemelerin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Stoklar 

kurum bütçelerinde önemli bir yer tutmakta olup, malzeme yönetiminin başarısı işletmelerin karlılığını 

da etkileyen bir unsurdur. 

 

1.1. Süreç Yönetimi 

Süreç; bir girdi ile başlayan, iç ve dış müşteriden gelen talep, bilgi veya hammadde ile, bu 

girdiye katma değer katarak belirli bir çıktı üreten birbiri ile bağlantılı adımlar, işlemler dizisidir. (Filiz, 

2005) 

Değer katan olarak değerlendirilecekbir faaliyetin karşılaması gereken üç kural aşağıdaki gibi 

sıralanır: (Natalie J. Sayer, 2007, s. 51) 

1. Müşterinin faaliyet için para ödemeye istekli olması gerekir. 

2. Faaliyetin ürünü ya da hizmeti bir şekilde dönüştürmesi gerekir. 

3.Faaliyetin ilk seferinde doğru yapılması gerekir. 

Yapılan bir çalışmada birçok organizasyonda faaliyetlerin sadece % 5’inin müşterinin fayda 

elde edeceği ürün veya hizmete değer katan faaliyetler olduğu belirtilmektedir. (Sivaslı, 2006, s. 79) 

Süreç yönetimi, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına 

almak için yapılan faaliyetler dizisidir. Süreç yönetimi süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri 

ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme analiz ve geliştirmeleri kapsayan bir 

çevrimdir. Süreç yönetimi ile ilgili herhangi bir sürecin gerçekten nasıl çalıştığı açıklanır, sürecin 

sonuçlarını gösteren performansı sürekli ve düzenli olarak izlenir ve performansın iyileştirilmesi için 

sürecin işleyiş biçimi yeniden tasarımlanır. (Bozkurt, 2002, s. 8) 



 

786 
 

Bu yönetim tarzı, geleneksel Taylor yönetim modelinde olduğu gibi bir aksama olduğunda 

kişileri sorumlu tutmamaktadır. Bu yaklaşıma göre, aksaklıkların (gecikme, hata vb) nedeni süreçler 

veya sistemlerdir. Gerçekten de bir kuruluşta (banka, vergi dairesi, postane vb) veya havaalanında 

kuyrukta geçirdiğiniz uzun süre oradaki memurun yavaş çalışması yüzünden değil, sürecin 

tasarımından dolayıdır. İnsana önem veren bu yönetim biçiminde kişiler gerekli eğitimleri alarak 

kendilerini geliştirme veya becerilerine daha uygun görevlere gelme olanağına sahiptirler. Bunlar, 

şirkete bağlılığı artıran unsurlardır. (Eyüpoğlu, 2010) 

 

1.2. Malzeme Yönetimi 

Hem hizmet hem üretim işletmelerinin temel amaçlarından biri olan yaşamlarının 

sürdürebilirliğinin sağlanması için iktisadilik önemli bir yer tutmaktadır. (Akman, 2003, s. 5)Hastane 

isletmeleri için stok yönetimi ve tedarik sistemi, toplam maliyetlerin yaklaşık %30-40’ını 

oluşturmaktadır. Özellikle kamu hastanelerinde, artan finansman açıklarından dolayı bu maliyetlerin 

etkisi daha yoğun hissedilmekte; teknoloji, çalışma sermayesinin etkin kullanılması isteği, yasal 

zorunluluklar, ilgili tüm süreçler ve bu süreçleri oluşturan alt sistemlerde denetim ve tam kontrol isteği 

hastane yönetimlerini yeni açılım arayışlarına yöneltmiştir. (Aytekin, 2012) 

Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, öncelikle gerekli malzemelerin istenilen 

miktarda ve nitelikte hazır bulundurulmasına bağlıdır. Bunun için de etkin bir lojistik yönetimine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Lojistik yönetiminin işletmenin karlılık oranına etkisi büyüktür. American 

Management Association tarafından yapılmış olan bir araştırmaya göre, etkin bir satın alma ve 

malzeme yönetimi sonucunda yıllık %2’lik bir tasarruf işletme karlılığında %10’luk bir artış sağlarken, 

malzeme giderlerindeki %10’luk bir düşüş %52’lik karlılık artışı sağlamaktadır. (Yılmaz, 2008, s. 57) 

Malzeme yönetimi planlama, satın alma, depolama, taşıma, malzemeleri kontrol etme 

işlemlerinin bütün olarak gerçekleştirilmesi durumudur. Malzeme yönetiminin eylem alanı üretim 

kontrolü, satın alma, stok kontrolü, malzeme taşınması, malzeme hareketleri, teslim alma, dağıtım ve 

depolama gibi fonksiyonları içerir. (Töz, 2007, s. 43) 

Malzeme yönetimi bileşenleri kısaca aşağıda açıklanmıştır. 

Malzeme İhtiyaç Tespiti: Malzeme ihtiyaç planlaması, bağımlı stok kalemleri için “ne zaman 

ve ne kadar sipariş edilmeli?” sorularına en ekonomik cevabı bulmaya çalışan bir yöntemdir. (Kobu, 

2006, s. 366) 

Malzeme Satınalma İşlemleri:Kamu kurumlarında satın alma işlemleri Kamu İhale Kanunu, 

Kamu Sözleşmeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.Satınalma 

fonksiyonu ile malzemenin tedarikçilerinin tespitinin yapılarak en uygun fiyatta ve teslim süresinde, 

istenilen kalitede malzemeyi mevzuata uygun olarak kuruma girişi sağlanır. 

Stok Yönetimi:Stok yönetimi ile sipariş verilecek malzemelerin miktarının planlanması, 

sipariş verilmesi, malzeme kabulü, stokta bekleme süresi, kullanıcılara malzemelerin dağıtımı, kontrolü 

ve yeni siparişlerin verilmesine kadar ki tüm uygulamalar anlaşılmalıdır. 

Malzemelerin Depolanması: Depolama, malzemelerin kullanım anına kadar uygun koşullarda 

bozulmadan ve kullanışlılık özelliğini kaybetmeden saklanması ve korunması ile ilgili bir faaliyettir. 

(Barutçugil, 1988, s. 177) 

Malzemelerin Dağıtımı:Malzemelerin ihtiyaç duyulan birimlere, istenilen zaman ve miktarda 

çeşitli dağıtım araçları ile dağıtılmasıdır. 

 

2. Yöntem 
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2.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ile sağlık hizmetinde olmazsa olmaz tıbbi malzeme tedarik ve depolama 

süreçlerinin incelenerek tedarik sürecinin kısaltılması ve birimdeki gereksiz iş yüklerinin giderilmesine 

yönelik iyileştirme önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini İstanbul’daki bir üniversite hastanesinin malzeme yönetim birimi 

oluşturmaktadır. Malzeme yönetim birimi malzeme gruplarına göre (sarf malzeme, tıbbi malzeme, ilaç, 

demirbaş, kit-kimyasal, teknik malzeme ) taşınır kayıt kontrol birimlerinden oluşmaktadır. Tüm 

malzeme yönetim sürecini incelemek süre kısıtlılığı olduğu ve çok geniş kapsamlı olduğu için 

araştırma sadece tıbbi malzeme birimini kapsayacak şekilde sınırlanmıştır. Genel işleyiş ortak olsa da 

tıbbi ilaç, tıbbi malzeme ve demirbaş yönetiminde genelden ayrılan özel durumlar bulunmaktadır. 

Tıbbi malzeme birimi hastaya özgü malzemeler nedeniyle hastabaşı alımları da içerdiğinden ve bu 

taleplerin bir kısmı acil tedarik edilmesi gerektiğinden bu birimin iş akışları incelenmiştir.  

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Malzeme yönetimi departmanında sürecin işleyişi ile ilgili gözlemler ve birim sorumlusu 

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ile görüşmeler sonucu veriler toplanmıştır. Ayrıca veri toplamada 

kurum kayıtlarından ve bilgi yönetim sisteminden yararlanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Araştırmanın yapıldığı hastanede merkezi malzeme yönetim birimi 2011 yılında faaliyete 

başlamış, ancak hizmet sunulan birimlerde de (anabilim dalları ve teknik birimler) mini depolarda stok 

bulundurulmaya devam edilmiştir. Araştırmada öncelikli olarak tıbbi malzeme yönetim biriminin alt 

süreçleri tespit edilmiştir. Bunlar; ihtiyaç tespiti ve talebin oluşturulması, talebin değerlendirilmesi ve 

onaylanması, talebin satın alınması, malzemenin kabulü, depolama ve stok takibi, klinik malzeme çıkış 

ve hastabaşı tıbbi malzeme tedarikidir.  

Tıbbi Malzeme Birimi ofis ve depo işlemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Ofiste taşınır 

işlemlerini yürüten, UBB kontrolü yapan, birimlere malzeme transferlerini otomasyon üzerinden 

gerçekleştiren 3 personel, depoda depo işlemlerinde TKKY’ne yardımcı olan aynı zamanda sözleşme 

takibi ve numune takiplerini yapan 1 personel bulunmaktadır. 

Depo fiziki koşullarında raf sistemleri, malzeme taşıma araçları, güvenlik önlemleri(kamera, 

alarm sistemi), havalandırma sistemleri, ısı ve nem kontrolü açısından eksikler bulunmaktadır. Ayrıca 

malzemelerin üzerlerinden kalorifer boruları geçmekte zaman zaman borulardan sızıntılar 

yaşanmaktadır.  

Hastanede ortak kullanılan tıbbi malzemeler tıbbi malzeme Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 

(TKKY) tarafından ihtiyaç planlaması yapılmakta, maksimum 3 aylık tüketim miktarlarında tıbbi 

malzeme deposunda stoklanmakta ve ihtiyacı olan birimlere aylık tüketim miktarına göre transfer 

edilmektedir. Hasta adına faturalandırılan bu malzemeler 7 gün 24 saat hizmet veren tıbbi malzeme 

eczanesi aracılığı ile birimlerde yatarak tedavi gören hastalar adına çıkışı yapılmaktadır. Hasta adına 

çıkışı yapılan ancak hastaya çeşitli nedenlerle (ihtiyacın ortadan kalkması, taburculuk, hastanın exitus 

olması vb) kullanılmayan malzemeler tıbbi malzeme eczanesine geri iade edilmekte ve hasta adına 

çıkış işlemi iptal edilmektedir.  
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Birimlere spesifik tıbbi malzemeler ise ilgili birim tarafından ihtiyaç dahilinde yıllık 

planlaması yapılarak ya da gerekli şartları sağlıyorsa hastabaşı alım dosyası hazırlanarak tedarik 

edilmektedir. Birimlerin spesifik olarak kullandıkları bu malzemeler ihale sonrası sözleşmesine göre 

partiler halinde ana depo tarafından kabulü yapılmakta, taşınır işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili 

birim deposuna transfer edilmektedir. Birimler tarafından stok takibi yapılan bu malzemelerin ihtiyaç 

planlaması zamanında yapılmadığında veya acil ihtiyaç oluştuğu durumlarda hastabaşı alımlar 

gerçekleşmektedir. 

 

Şekil 1: Taşınır Mal Süreci genel akış şeması 

Kamu İhale Kanununun 22. Maddesi f bendinde belirtilen; özelliğinden ve belli süre içinde 

kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan, acil durumlarda kullanılacak olan, 

ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf 

malzemeleri ve kurum tarafından kabul şartları olan; yıllık ihalesi satınalma sürecinde olan ancak 

henüz tamamlanmamış olan malzemeler veya yıl içerisinde 5(beş)’ten az kullanılan, ihtiyaç miktarı 

belirlenmemiş tıbbi malzemeler hastabaşı alım yöntemi ile tedarik edilmektedir. 

Birimler yıllık planlama yapmada geciktikleri ya da malzemenin kullanım sıklığı konusunda 

fikir sahibi olmadıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SUT kodları ve fiyatlarında sıkça 

güncelleme yapıldığı ve malzeme alış fiyatlarında zarar etme ihtimali olduğu, hastaya kullanılmayan 

miktarların geri iadesi yapılarak faturaya yansımadığı aynı zamanda stoklarda birikmediği için 

hastabaşı malzeme talebine yönelmektedir. Bu durum hastabaşı taleplerinin sayısını ve iş yükünü 

artırmakta, acil tedarik edilmesi gereken hastabaşı talepleri bu iş yükü içerisinde yeterli hızda 

gerçekleştirilememektedir. 

Rast gele seçilen 5 adet hastabaşı talep dosyasına ait iş akışı gözlem yolu ile incelenmiş ve 

tedarik süreleri tespit edilmiştir. İş akışında belirtilen süreler 5 dosyanın toplam çalışma ve bekleme 

süreleridir. Hastabaşı talebinin iş akışı şekil 1’de verilmiştir. 

İş Akışı Sorumlu     Doküman 

 

  

  Birim Personeli              Talep Dosyası 

 

 5 dk  

Yataklı Birimler, Acil 

Servis, Ameliyathane, 

Enfeksiyon Komitesi 

Birimi, İlgili 

Poliklinikler, İdari 

Birimler 

Malze

me var 

mı? 

Talep 

Uygu

n 

Eczane, Depo 

Çalışma Talimat 

Listesi 

Karşılanan 

İlaç Ve 

Malzeme 

Satın Alma Birimi 

Eczane 

H 

E 

H 

E 

Talep Değerlendirme Birimi 

Talep 

Değerlendirm

Malzeme 
ihtiyacı ve 

talebin TMSY 

Talep dosyası kayıt 

edilir ve Talep 

Evra

klar 

TKKY 

E 

H 
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                     Gelen Evrak Sekreteri 

 

 5dk  

  

                                                   20 dk  Gelen Evrak Sekreteri    Gelen evrak defteri 

 

                        10 dk                                  

                           45 dk            Talep Değerlendirme    Satınalma Otomasyonu                                                           

  Personeli(TDP) 

 8 dk 

 2 dk  TDP, TKKY 

 

 

   

 

  

 

 TDP, TMSY 

 

 

 

 SKK Üyeleri                 SKK Tutanağı 

 

 

 30 dk 

 TMSY, TDP 
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 2 dk  

 65 dk  

   

 

  20 dk   Giden Evrak Personeli    Giden Evrak Defteri, 

              Satınalma Otomasyonu20 dk 

 

 

İş Akışı İlgili KişiDoküman 

 

 

   

 

 Gelen Evrak Sekreteri  

 10 dk  

 5 dk 

 

 Gelen Evrak Sekreteri             Evrak Kayıt Otomasyonu  

 25 dk 

 5 dk 

  

 35 dk Hastabaşı İhale Personeli Satınalma Otomasyonu 

 

 

                       43,5 saat                                                           

  

 10 dk Yaklaşık Maliyet Komisyonu     Yaklaşık Maliyet Belgesi 

A 

Hastabaşı talebinin GİSY 
sekreterliğine iletilmesi 

 

Talep dosyası kayıt edilir ve Hastabaşı 

dosyaları ile ilgili Personele teslim edilir. 

Tekliflerin sisteme girişi yaklaşık 

maliyet hazırlama ve 

komisyonun onayının alınması 

Evrak 

kontrolün

İhale onay belgelerinin 

hazırlığı, evrakların Harcama 

Birimine gönderilmesi 

Gerçekleştirme Görevlisi ve 

Harcama Yetkilisinin onayı 

İstek 

onaylan

dı mı? 

İhale tarih ve saatinin 

belirlenmesi, pano ilanı, firmalara 

H 

H 

E 

E 

İstek 

onaylan

dı mı? 



 

791 
 

 

 

  

 30 dk Hastabaşı İhale Personeli Satınalma Otomasyonu 

 10 dk 

 

 

  Harcama Birimi Kontrolörü    Talep Dosyası, Onay Belgesi 

  60dk 

 

 42 saat 

 

 45 dk Gerçekleştirme Görevlisi, Talep Dosyası, Onay  Belgesi            

Harcama yetkilisi 

  

  

 

 

 

  

 

 15 dk 

 Hastabaşı İhale Personeli        Satınalma Otomasyonu,  

 İnternet Sitesi 

 120 dk  

 45 dk 

  Hastabaşı İhale Personeli        Satınalma Otomasyonu,  
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İş Akışı İlgili KişiDoküman 

 

 

  

 

  Hastabaşı İhale Personeli 

 1-24 saat   

  

  

 TKKY, MKK                        Hastane Otomasyonu 

  15 dk  

 30dk-24 saat 

 

 TKKB UBB Personeli,         Klinik malzeme çıkış belgesi 

 15 dk Eczacı kalfası 

 

 0,5-3 saat  

  

 İlgili Birim Personeli 

  

 0,5 saat-30 gün 

 

 İlgili Birim Personeli 

 

 30 dk  

 

B 

İlgili bölümle görüşülerek 

malzemelerin teslim alınması 

İhale sonucunun TMSY  Tıbbi 
Malzeme TKKY’ne iletilmesi 

 

Malzemenin UBB kontrolü 

yapılarak ilgili bölüme veya Tıbbi 

Malzeme Eczanesine teslim 

edilmesi 

Kullanılmayan malzemelerin 

TKKY’ne iadesi 

Kullanılan malzemenin 

faturasının teslim alınması, 

muayene ve TİF kesilmesi 

TİF ve faturanın GİSY’ne 

gönderilmesi 

Malzeme 

kullanıldı 

mı? 
H 

E 

Tahakkuk evraklarının DSİM’ne 

gönderilmesi 

Tahakkuk evraklarının 

hazırlanması, KİK kaydı ve 

otmasyona(İSUZEM) giriş 
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 TKK ve Personeli      TMY otomasyonu,  

                                     Hastane Otomasyonu 

 20 dk-3 saat 

 1-3 gün  

 TKKY Personeli 

 15 dk 

  

 

 Hastabaşı İhale Personeli KİK internet sayfası,  

 

 1-3 saat  

 

 Hastabaşı İhale Personeli, 

 Evrak dağıtım personeli 

 

Şekil 2: Hastabaşı talebi iş akışı 

Satınalınmak üzere malzeme yönetim birimine gelen talepler evrak kayıt işlemleri 

tamamlandıktan sonra Satınalma Talebi Değerlendirme personeli tarafından malzemenin kodu, adı, 

Sağlık uygulama Tebliği (SUT) kodu, istenilen miktar, stoktaki miktarları, ihale sürecinde olup 

olmadığı kontrol edilir, satınalma otomasyonuna kaydı yapılır, ilgili TKKY’den sözleşme dahilinde 

malzemenin tedarik edilip edilemeyeceği öğrenilerek onay alınır. Daha sonra talebi Taşınır Mal Süreç 

Yöneticisi (TMSY)’ne onaya sunar. TMSY talebin acil ve hastabaşı alıma uygun olup olmadığını 

değerlendirerek onaylar. TMSY onayı sonrası acil olan alım dosyalarına “ACİL ve GÜNLÜDÜR” 

kaşesi vurulur, sekreterlikte evrakın taraması alınır, otomasyondan havalesi yapılır, giden evrak 

defterine kaydı yapılır ve satınalma birimine gönderilir. 

Satınalma biriminde evrak yeniden evrak kayıt otomasyonuna kaydedilir ve ihale işlemlerini 

yapacak personele teslim edilir. Teklifler satınalma otomasyonuna girildikten sonra yaklaşık maliyet 

hazırlanır ve komisyon tarafından onaylanması beklenir. Yaklaşık maliyet komisyon onayı sonrası 

evrak sekreterlik aracılığı ile harcama birimine gönderilir ve bu birime gönderilen evrakların takibi için 

Excel dosyasına kayıt edilir.  

Harcama biriminde evraklar eksik/hatalı doküman ya da işlem açısından kontrolden geçirilir, 

hatalı veya eksik olanlar ilgili birime geri iade edilir. Sorun olmayan dosyalar ise Gerçekleştirme 

Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onaya sunulur. Onay sonrası Satınalma Biriminde ihale duyurusu 

yapılarak ihalesi gerçekleştirilir. 
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Gözlemlenen hastabaşı taleplerinin birim sekreteryasına tesliminden ihalesinin 

gerçekleşmesine kadar ki toplam süre 4 gündür (97 saat). Bu süreler içerisinde evrak üzerinde yapılan 

katma değerli işlemlerin toplam süresi ise yaklaşık 6 saattir.   

Malzemelerin teslim alınmasındaki süreleri belirleyen unsur hastaya yapılacak işlemin aciliyet 

durumuna, firmanın ürünü teslim süresine, otomasyonun işlem hızına ve internet kesintisi olup 

olmamasına göre değişmektedir. Ayrıca hastabaşı talebi ile tedarik edilen malzemelerin 30 gün içinde 

kullanılması gerekmektedir. 30 gün içinde kullanılmayan malzemeler için iade işlemleri ve ihale iptali 

gerçekleştirilir. 

Son altı ayda yapılan toplam 68 acil hastabaşı alımları evrak kayıt ve otomasyon sisteminden 

elde edilen verilere göre incelenmiş ve süreleri tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 38: Acil hastabaşı dosyası işlem süreleri 

Süreçler Minimum Süre(gün) Maximum 

Süre(gün) 

Ortalama 

Süre(gün) 

Mod 

(gün) 

Talep Değerlendirme 0(25 dosya, 36,7) 5(3 dosya, %4.4) 1,14 0 

Yaklaşık Maliyet 

Hazırlama ve Onay 

0(24 dosya, %35) 4(4 dosya, %5) 1,01 0 

İhale onayı hazırlama ve 

onay 

0(9 dosya, %13) 8(2 dosya, %2.9) 2,14 1 

Onay sonrası ihaleye 

kadar geçen süre 

0(55 dosya, %80) 8(1 dosya, %1.4) 0,85 0 

Toplam Süre 0(2 dosya) 12(1 dosya) 4,72 5 

Hastabaşı alım yöntemi bir ihale yöntemi olmamakta, doğrudan alım yöntemi olduğu için 

piyasa araştırması sonrası gerekli bütçenin onayı alındıktan sonra alım gerçekleştirilebilmekte iken 

kurumda hastabaşı talepleri için de ihale prosedürleri uygulanmaktadır. 

Süreler incelendiğinde toplam 68 adet talebin minimum süresinin sadece 2 dosyada 0 olduğu, 3 

dosyada 1 gün olduğu, 9 dosyada 2 gün olduğu, 10 dosyada 3 gün olduğu, 3 dosyada 4 gün olduğu, 15 

dosyada 5 gün olduğu, 8 dosyada 6 gün olduğu, 14 dosyada 7 gün olduğu, 2 dosyada 8 gün olduğu, 1 

dosyada 9 gün olduğu ve 1 dosyada 12 gün görülmektedir. Ortalama ihale gerçekleştirme süresi 4,72 

gündür. Bu süre acil bir hastanın işleminin gerçekleşmesi için oldukça uzun bir süredir. Sürecin 

aksamasında en önemli basamağın gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayının yani ihale 

onayının alındığı basamak olduğu görülmektedir. Bu basamakta evraklar ihale birimi personelince 

kontrolden geçirildikten sonra onaya sunulmaktadır. 

 

4. İyileştirme Önerileri 

Süreç iyileştirme bir sefer yapılarak son verilecek bir işlem olmayıp süreklilik arz etmektedir. 

Süreç iyileştirmeye başlamak için öncelikli olarak iyileştirme ekipleri oluşturularak süreç analizi 

yapılmalı, kurum çalışanlarına süreç yönetimi konusunda eğitim verilmelidir. 

Süreç iyileştirme çalışmaları boyunca sürecin performansını ölçmek için çeşitli verilere ihtiyaç 

duyulacaktır ancak mevcut otomasyon bu verileri vermekte yeterli değildir. Araştırma sırasında 

verilerin bir kısmı çalışanların otomasyon haricinde oluşturdukları excel takip listelerinden elde 
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edilmiştir. Tüm bu çalışmaların raporlanmasına, yapılan işlemlerin eksiksiz ve birbirini takip eder 

nitelikte olarak gerçekleşmesi için bütüncül bir otomasyon programı kullanılmalı aynı zamanda manuel 

yapılan faaliyetlerinde işin yapılışını kolaylaştırmak amacıyla otomasyona geçirilmesi gerekmektedir.  

İhtiyaç tespitinden başlamak üzere tüm aşamalarda çalışan personelin yapılan işlemler 

hakkında bilimsel yöntemler konusunda eğitimden geçirilmesi, kurumun ihtiyaç tespitinde kullanacağı 

yöntemi tespit ederek ortak bir dil birliği geliştirmesi gerekmektedir.  

Teknik şartnameleri hazırlayan kişilerin malzeme konusunda bilgili olmasının yanı sıra teknik 

şartnamede olması ya da olmaması gereken şartlar konusunda da bilgi ve deneyim sahibi olmaları, 

başarılı ihale sayısına katkıda bulunacaktır. Bu amaçla teknik şartnameler konunun uzmanları 

tarafından hazırlanmalı, kurumda teknik şartname havuzu oluşturulmalıdır. 

Aynı talep dosyası defalarca farklı yerlere kaydedilmekte katma değer yaratmayan bu durum 

ortak bir otomasyon programı kullanılarak ilgili kişilere otomasyon üzerinden havale edilerek 

çözülebilecek zaman ve emek tasarrufu sağlanabilecektir. 

Harcama Biriminde gerçekleştirilen kontrol basamağının iş akışından çıkarılması ile ortalama 2 

gün kazanılacaktır. (Kontrol aşaması ihale onay basamağında yer almaktadır) Ayrıca sürecin 

aksamaması için onayı gereken kişilere ulaşım ve imza konusunda kurumca bir yöntem belirlenmelidir. 

Malzeme yönetiminde depo fiziki koşullarının ve depo içi faaliyetlerin önemi büyüktür. 

Malzemelerin ihtiyaç duyulduğunda zaman kaybetmeksizin bulunması, sayım faaliyetlerinin kolay ve 

düzenli yapılması, fire zayiatın azaltılması, malzemenin demode olma riskinin azaltılması için 

depolamada raf sistemlerinden yararlanılmalıdır. Depodaki raflı alanlar yeterli değildir. Depo 

düzenlemesinin yapılması, mahal planın oluşturulması ve ürünlerin etiketlenmesi stok takibini 

kolaylaştıracak, bir ürünün aranması ile kaybedilen zamanı azaltacaktır. Deponun aydınlatmasında 

harekete duyarlı sensörlü lambaların tercih edilmesi aydınlatma maliyetlerini azaltacaktır. Yetersiz olan 

güvenlik önlemlerinin alınması malzemeleri çalınmaya, bozulmaya ve hasar görmeye karşı koruyacak 

ve maliyetleri azaltacaktır.   

Bilgilendirme araçlarının görünür yerlere asılması, talimat ve prosedürlerin oluşturulması ve 

çalışanlara eğitim verilmesi sayesinde yapılan iş standartlaşacak, çalışan ne zaman neyi nasıl 

yapacağını bileceği için hatalar ve sorunlar azalacaktır. Tekrarlı işler de bu çalışma ile ortaya çıkarılmış 

olup iş akışı düzenlenebilecektir. 

Çalışanların yaptıkları faaliyetleri katma değer içerip içermedikleri hususunda sorgulamaları, 

birim faaliyetlerinin ana süreç içerisindeki yerini görebilmeleri ve sürecin müşterilerinin beklentilerini 

karşılayabilecek iyileştirmeler yapmaları için öneride bulunmaya teşvik edilmeleri gerekmektedir. 

Hastaların malzeme tedarik sürelerinin uzunluğu nedeniyle kurumdan hizmet almaktan 

vazgeçme olasılığı, malzeme eksikliği nedeniyle tanı veya tedavide aksaklık olması, hizmet alan ve 

verenlerin memnuniyetlerinde azalma olasılıkları göz önünde bulundurularak rutin kullanılan 

malzemelerin stoklarda bulundurulmasına özen gösterilmesi böylece hastaya özgü veya acil tedarik 

duyulacak malzeme ve işlem sayısının azaltılması sağlanmalıdır. 

Kamu İhale Kanununa göre 22. Maddeye dayanılarak yapılacak alımlarda ihale yöntemi 

seçilmek zorunda olmayıp bütçede alımla ilgili ödenek belirlendikten ve harcama yetkilisinden onay 

alındıktan sonra piyasa araştırması neticesinde alım yapılabilmektedir. Kurum 22. Maddeye göre 

yapacağı alımlarda yaklaşık maliyet hazırlamadan alım yaptığı takdirde en az 1 gün kazanacaktır.  

Kamu İhale Kurumu 4734 sayılı kanunun 22. Maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi 

çerçevesinde her vaka başına ayrı bir satınalma işlemi yapılması yerine belli dönemlere ait (3 aylık, 6 

aylık, yıllık süreler gibi) ihtiyaçlar için tahmini kullanım miktarları belirtilerek piyasa araştırması 

sonrası birim fiyatlar üzerinden sözleşme yapabileceği, belirtmiştir. Bu çerçevede hastabaşı alımların 

vaka başına değil de belirli sürelerle yapılması hem acil ihtiyaç anında tedarik sürelerini kısaltacak hem 

de işlem sayısını azaltacağı için maliyetleri düşürecek, iş gücü ihtiyacını azaltacaktır. 
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Satınalma sürecinde görev yapan personel yetkilendirilerek ve kontrol kriterleri oluşturularak 

ikinci bir birimde dosyaların kontrolden geçmesi önlenmeli böylece tekrarlanan işlemler ve gereksiz 

faaliyetlerden süreç arındırılmalıdır.  

Birbirinin takibi olan süreçlerde evrakların tekrarlı geliş gidişleri de göz önüne alınarak bina içi 

birim yerleştirmeleri yapılması, birimler arası yürüme mesafelerini azaltarak süreç iyileştirmesine katkı 

sağlayacaktır. 

5. Sonuç 

Sağlık hizmetinden yararlanan ve sağlık hizmeti sunan profesyonellerin beklentilerine uygun 

bir kurum çevresi oluşturulması tüm bunların yanı sıra sağlık hizmetinin özelliği gereği depolanamaz, 

ertelenemez ve öngörülemez oluşu nedeniyle her an hizmet vermeye hazır olacak şekilde tüm malzeme 

ve personelin hazır bulunması ve kaynak israfının önlenmesi için süreçlerin analiz edilmesi ve israftan 

arındırılacak şekilde yapılandırılması önemlidir. 

Araştırmadan sonucu elde edilen bulgular ve oluşturulan iş akışları üst yönetimle paylaşılmış 

ve iyileştirme önerilerinin bir kısmının hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Bu alanlar; hastabaşı 

dosyalarının satınalma karar komisyonuna sunulmaması, harcama biriminde kontrole tabi tutulmadan 

onay aşamasına geçilmesi, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin onay süresinin ise 

maximum 24 saat olacak şekilde tarih ve saat uyarısı ile takip edilmesi, yeni bir otomasyon sisteminde 

olması gereken fonksiyonların birim çalışanları önerileri doğrultusunda yapılandırılarak hızla hayata 

geçirilmesi, sürelerin aylık olarak takip edilerek üst yönetime sunulması ve iyileştirmelerin etkin olup 

olmadığının kontrol edilmesidir. Ayrıca hasta başı alımlarının toplu olarak yapılması için birimlerle 

görüşmelere başlanılmıştır, böylece acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeler önceden 

ihtiyaç planlaması kapsamında satınalma işlemleri yapılarak en geç 5 saat içerisinde kurumda hazır 

bulunacak hale gelecektir.  

Sağlık hizmetleri sunumu için gerekli olan tıbbi malzemelerin yönetim sürecinde israfın 

belirlenerek iş akışlarının iyileştirilmesi, malzeme tedariki çevrim süresinin kısaltılmasında etkin bir 

yöntemdir. Ancak süreç iyileştirmenin bir defalık bir işlem olmaması nedeniyle süreklilik arz etmesi 

gerektiği unutulmamalıdır. 
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DENTAL SAĞLIK TURİZMİ 

“KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEN BİR ARAŞTIRMA” 

 

 

Hikmet SOLAK

 

Eldem ŞENKAYALAR


 

 

ÖZET 

Amaç: Farklı parametrelerle yabancı hasta profilini incelemek ve pazarlama değişkenlerinin 

incelenmesinden yola çıkarak mevcut pazarlama stratejimizi iyileştirmeye yönelik parametreleri 

saptamaktır.  

Gereç-Yöntem: Hasta takip programımızdan elde edilen verilerin değerlendirmesinde yaş, 

cinsiyet, ülke, tedavi tercihi, meslek ve sağlık turizmi için gelen hasta oranları kriterleri 

kullanılmıştır.    

Bulgular: Sağlık turizmi için gelen hastaların oranı %5 seviyesindedir. Kadınlar 

erkeklerden fazladır. İlk sırada emekliler yer almaktadır. İngilizler, Azeriler, Rumlar, Almanlar ve 

Ruslar ilk sıradadır. Yaşlı hastalar çoğunluktadır. Estetik restorasyonlar tercih edilmektedir.  

Sonuç: Emekli organizasyonlarıyla iletişimi sıcak tutmak onlara yönelik çalışmak iyi bir 

pazarlama strateji olacaktır. Pazarlama stratejilerimizin tutundurma fonksiyonunu güçlendirmek için 

Almanca ve Rusça bilen personel sayımızın artması gereği ortaya çıkmıştır. Akreditasyon kolay dil 

iletişimi ve güçlü akademik kadro güçlü yanlarımız olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum sağlık 

hizmetleri sunumunda güçlü yanlarınızı ortaya koyduğunuzda siyasal sorunlarınız olan ülke 

vatandaşlarının bile hedef kitleniz olabileceğinin önemli bir göstergesidir. Stok yönetimimizin 

estetik restorasyonlara uygun şekillendirilmesi gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler:dental, pazarlama, profil, strateji, turizm 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
Prof.Dr. Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi, e-posta: hikmetsolak@gmail.com 

Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Başhekim Asistanı, Uluslararası Hasta Danışmanı 

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans               
2
Programı, Özel Öğrenci, e-posta:senkayalareldem@gmail.com  

 

 

 

mailto:hikmetsolak@gmail.com


 

799 
 

 

 

DENTAL HEALTH TOURISM 

“AN INVESTIGATION FROM TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS” 

 

ABSTRACT 

Objective: To examine TRNC dental tourist profile with different parameters to strengthen 

our marketing strategy.  

Materials-Methods: The evaluation of data with criteria’s such as age, occupation, type of 

dental treatment and nationality obtained from patient follow up program. 

Results: Number of foreign patients in the last 5 years is 5%. Most of these patients were 

women. Retired individuals were ranked first in this list. Adults and third age group constituted the 

majority of patients in our study. British citizens from majority of the foreigners across the TRNC. 

Cosmetic and aesthetic treatments govern a great portion of the total treatment 

Conclusion: For our marketing strategies we must be in contact with retired person 

organizations. Factors such as having accreditation, being fluent in a language for communication 

and having strong academic staff make patients like Greeks more willing to attend our clinics for 

treatment. 

 

Keywords: dental, marketing, profile, strategy, tourism 

 

1. Giriş 

Sağlık sektörünün son yıllardaki pazarlama hedeflerinin başında sağlık turizmi konusu 

giderek öncelikler arasında girmeye başlamıştır. Dünyada M.S 776 yılında ilk olimpiyat oyunlarıyla 

başladığı öne sürülen organize turizm sektörü dinamik etkileşimli bir endüstri olması özelliğiyle 

sağlık alanında da yansımalar olarak sağlık ve turizm olgularını bir arada değerlendirme fırsatları 

yaratmıştır. Dünya Turizm Örgütünün hazırladığı Turizm 2020 Vizyon Raporuna göre, turizm 

pazarının hızla genişleyerek 2020 yılında turist sayısının 1,6 milyara, harcamaların ise 2 trilyon 

dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Küreselleşme ile birlikte iletişim teknolojilerinin de baş 

döndürücü hız ve içerik kazanması ile uluslararası pazarlarda uygulanacak pazarlama stratejileri ve 

pazarların sosyal değerleri açısından tüketici ihtiyaçlarını doğru analiz etme ve buna göre ürün 

geliştirme, kalite geliştirme, pazarlama, maliyet azaltma ve talep çeşitliliği belirleme gereğini ortaya 

çıkarmıştır (Kurt,2009:4;Yung-Sheng,2013:152,Connell 2005:1093).  

Turizm sektörünü doğru analiz edip anlamak için öncelikle temel kavramları irdelemek 

gerekmektedir.  

 

1.1. Turizmin Tanımı 

Turizmin temel kavramı ile ilgili geçici olarak yer değiştirme ve geri dönüş fillerini içeren 

pek çok tanım yapılmaktadır. Dünyada kabul gören en yaygın turist tanımı Dünya Turizm 

Örgütü’nün 1991 yılında yaptığı tanımdır. Bu tanıma göre,  turizm boş vakitleri değerlendirmek için 

normal yaşam alanları dışındaki yerlere seyahat eden ve gittikleri yerlerde bir yıldan daha fazla 

kalmayan insan faaliyetleridir. Ziyaret amaçlarına göre ve yerli ve yabancı olarak turistler 

sınıflandırılabilir. Sağlık turizminde ise turistlerin seyahat etme nedenleri ön plana çıkmaktadır. 
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Diğer turizm türlerinde olduğu gibi sağlık turizminde de ekonomik faktörler, sosyo-kültürel 

faktörler, demografik faktörler, teknolojik faktörler, coğrafik faktörler, politik faktörler ve 

destinasyonların karakteristiği önem kazanır (Kurt,2009:4; Aydın, 2012: 92).  

Babkin’e göre serbest zamana bağlı bir etkinlik olan turizmde gençlerde eğitim ve gezmek 

temel amaçken yaş ilerledikçe sağlık turizmi temel amaçlardan biri haline gelir. (Babkin, 2012) 

 

1.2. Sağlık Turizmi 

Sağlık Turizmini ise pek çok otör tedavi amacıyla yapılan seyahatler başlığı altında 

tanımlamaktadır. Başlangıçta termal turizm ekseninde filizlenen hareketlilik sağlık hizmetlerinin 

çeşitlenmesiyle çok farklı boyutlara ulaşmış ve “medikal turizm” kavramı şekillenmeye başlamıştır. 

Sistemi tetikleyen soru hastaların neden bulundukları yerden farklı bir yerde sağlık hizmeti alma 

istekliliğidir. Hazırlayıcı sebepler olarak insanların kendi ülkelerinde yada yörelerinde olmayan ileri 

teknolojik imkânlar, bu imkânların daha ucuza sunulması, kaliteli hizmet arayışı, sağlık 

politikalarındaki tıkanıklıklar, uzun bekleme kuyrukları veya sigorta sistemlerinden kaynaklanan 

sorunlar gibi faktörler sayılabilir. Ayrıca bazı ülkelerde (cinsiyet değiştirme, küretaj, embriyo nakli 

vb) yasak olan tedavilerin bazı ülkelerde serbest olması, gözlerden uzak plastik cerrahi istemleri de 

etkendir.  

Bu faktörler nedeniyle global alanda medikal turizm sunduğu parlak pazarlama imkanlarıyla 

pazardan daha çok pay almak isteyen ülkelerin rekabetine sahne olmaktadır. Türkiye,  bu alanda 

büyük bir ivme kazanarak ilk on ülke arasında yer almayı başarmıştır. Amerika,  İngiltere, Almanya 

gibi hedef ülkeler American Medical Association (AMA) gibi kuruluşlar aracılığıyla vatandaşlarına 

güvenli sağlık turizmi sirkülerleri yayınlamaktadırlar. (Solak,2010; Solak ve Şenkayalar 2013) 

 

1.3. Dental Turizm 

Gelişmiş ülkelerdeki geri ödeme kurumlarının ve sigorta şirketlerinin kozmetik uygulama 

olarak gördükleri kalemlerin başında dental tedaviler gelmektedir. Connell’in (2005)‘üç S’ olarak 

tanımladığı deniz, güneş ve cerrahi (sea, sun and surgery) üçlemiyle tanınan konseptine en uygun 

kalemlerin başında tatil konseptiyle en kolay sunulabilen diş hekimliği yer almaktadır.  

Diş hekimliğinin pek çok uygulaması riski düşük getirisi çok ve ağrısı az işlemler 

olduğundan medikal turizmin lokomotifi olan kalemlerin başında gelmektedir. Bu amaçla yürütülen 

pazarlama faaliyetleri içinde promosyonlarla tutundurma çalışmaları çok dikkat çekmektedir. 

Dental turizm de hastaların uygun maliyetlerle memnun profil oluşturmaları sistemin 

devamlılığının ana kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Amerika kıtasındaki en önemli dental 

turizm ülkelerinin başında Küba gelmektedir. Güney Afrika dental tedavileri safari kampanyasıyla 

desteklerken Asya’da Hindistan, Tayland ve Malezya bilinen egzotik kültürleriyle dental turizmde 

yol almışlar ve hedef kitleleri olan İngiltere, Amerika ve Almanya’dan mezun hekimleriyle 

portföylerini geliştirme yoluna gitmişlerdir. Tayland ve Bangkong’ta dental tedavilerden sonra 

ücretsiz spa promosyonlarıyla tutundurma çalışmaları yapılmaktadır. Hintliler basit bir diş taşı 

temizliğini yani ‘beyaz gülüşleri’ yoga ile motive ettikleri hastalara uygulayıp sonrada fillerle 

gezdirerek turist beklentisini fazlasıyla karşılayarak kolay bir tedavi olan beyaz gülüşler 

operasyonunu unutulmaz bir anı gibi görmelerini sağlamaktadırlar. Bu belkide dental pazarlama 

tutundurması olarak verilebilecek en iyi promosyonlardan biri olarak görülmektedir. Singapur 

özellikle Amerikalıların dental tedavileri için tercih ettikleri önemli bir destinasyondur. Buradaki 

hasta memnuniyeti çalışmalarında güçlü yanlar olarak ortaya çıkan gerçekler bir turistin “Amerika 

kadar iyiler, üstelik yarı fiyatına ve özel havuzlu sahil kenarında tropik bir tatilde fantastik villalarda 

hizmet alıyorum” ifadesiyle kendini göstermektedir (Solak,2010; Solak ve Şenkayalar, 2013).  
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Doğu Avrupa da ise Macaristan, Belarus ve Litvanya diş hekimliğinde promosyonlar 

uygulayarak öne çıkmaya çalışmaktadır. Bu ülkelerin hava yolları sağlık turizmi için gelenlere 

indirim uygularken uçak dergileri bunların reklamlarıyla doludur. Türkiye ve KKTC için sağlık 

turizmi seyahatlerinde Türk Hava Yolları benzer promosyonlar uygulamaya başlamıştır (Solak ve 

Şenkayalar, 2013).  

 

1.4. Sağlık Hizmetleri Pazarlama Stratejisi 

Küreselleşmeyle birlikte uluslararası rekabetin artması ve iletişim teknolojisinde baş 

döndürücü hız ve içerik kazanımıyla oluşan tek dünya pazarı, turizm endüstrisini ulusal ve 

uluslararası pazarlarda uygulayacakları pazarlama stratejilerini uzun dönemde hedef pazarları 

yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. İstatistiklere göre, dünya üzerindeki 6 milyar insandan 

sadece 4.2 milyonun diş fırçası varken cep telefonu sahibi kişi sayısı 4.8 milyardır. Dünya üzerinde 

her 9 kişiden birinin internette hesabı vardır. Bu istatistikler bize iletişimin ne kadar değiştiği 

hakkında örnek vermektedir. Hizmet sunucuları 7/24 kamuoyunu bilgilendirirken, hizmet alıcıları 

ise 24 saat boyunca sosyal medya araçları üzerinden her şeye kolaylıkla ulaşabilir durumdadır. 

Önceleri tek taraflı iletişimle hizmet sunucuları diledikleri zaman hedef kitleye ulaşırlarken, artık 

hedef kitle kendi rızasıyla hizmet sunucularını takip eder haldedir(Şengül,2013). Ayrıca sağlık 

sektöründe reklam pek çok ülkede yasaktır.  

Organizasyonlar varlıklarını sürekli değişen bir çevrede sürdürürler. Hayatta kalmak ve 

büyümek için değişimle başa çıkmak ve doğru yolu seçmek gerekir, bu da planlamayı 

gerektirir.Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda pazarlamanın amacı hedef pazarın tatmin düzeyini 

geliştirmek ve tüketicilerin beklentilerini karşılayan daha nitelikli hizmetleri sunarak işletme 

amaçlarına ulaşmaktır. Modern pazarlama anlayışı gereği sağlık sektörünün temel amacı sağlık 

hizmetlerini toplumun tüm fertlerine ihtiyaca uygun, eşit, kaliteli, ucuz, ulaşılabilir, yeterli, iyi 

çalışan, coğrafi, sosyal, maddi ve diğer imkân ve unsurlarla mümkün olduğunca sınırlı olmayan 

yapılar içinde üretmektir. Konu sağlık hizmeti olduğunda hizmetlerin özellikleri nedeniyle 

geleneksel pazarlama karması elemanlarına ilaveten fiziksel ortam, katılımcılar ve süreç yönetimi 

de göz önünde bulundurulur (Akkılıç, 2002:204).  

Sağlık hizmetleri kişilerin sağlıklarının korunması, teşhis, tedavi ve bakım için kişisel ve 

kurumsal olarak kamu ve özel şahısların vermiş olduğu hizmetler olarak tanımlanabilir. Sağlık 

kuruluşlarında pazarlamanın amacı hedef pazarın tatmin düzeyini geliştirmekve tüketicilerin 

beklentilerini karşılayan daha nitelikli hizmetler sunarak işletme amaçlarına ulaşmaktır. Hastanenin 

etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için sağlık kurumunun çevresi ve faaliyetleri ile ilgili 

doğru, tutarlı ve zamanlı bilgilere sahip olması gerekir. Bu şekilde geçmiş değerlendirilerek doğru 

gelecek stratejileri şekillendirilebilir. 

SWOT (Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler)analizi, işletmenin şimdiki durumuna sistematik 

olarak değer biçmesi ve problemlerin tanımlanması ve gelecek yıllara ilişkin önceden hedefler 

belirlenmesi amacıyla pazarlama stratejileri ve yönetimde yardımcı olan yaygın bir metottur. Bu 

analiz, işletmenin zayıf ve güçlü yönlerini tanımlayıp, iş çevresinden sunulan fırsatları ve karşı 

karşıya olduğu teknikleri tanımlar. Güçlü ve zayıf yönler bir destinasyonun veya işletmenin iç 

çevresi ile ilgiliyken, fırsatlar ve tehditler dış çevreyle ilişkilidir. İşletmenin iç çevreyle ilgili 

bilinmesi gerekenler dental sağlık turizmi açısından irdelendiğinde hasta ve tedavi profillerine 

bakılmalıdır(Şahin, Çelik ve Tengellimoğlu,2013;Tengellimoğlu,2000;Tengellimoğlu,2012).  

Diğer yandan pazar bölümlendirmesi kavramı, işletmelerin sunduğu hizmetlere farklı 

düzeyde gereksinim duyan veya sunulan hizmetlerle ilgilenmeyen insanların oluşturduğu bir pazar 

alanını belirtmek için kullanılır. Pazar bölümlendirmesi destinasyon ya da işletmenin asıl 

müşterilerinin kim olduğu, bu müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin ortak ve farklı yönlerinin neler 
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olduğu, müşteriler arasında en yoğun veya en az grubun kim olduğu sorularına cevap arayan bir tür 

hasta profil çalışmasıdır.   

 

2. Uygulama 

2.1.  Araştırma Kapsamı 

Pazarlama stratejisi geliştirmek için yaş, meslek, tedavi ve ülke gibi parametrelerle turist 

hasta profilini incelemek ve mevcut stratejimizi iyileştirmeye yönelik planlamalarda göz önüne 

alacağımız verileri ve parametreleri saptamaktır. KKTC’de dental sağlık turizminin yol haritasını 

belirleyen en önemli kurum olarak doğru stratejik planlama verileri elde etmektir. 

 

 2.2. Araştırma Yöntemi 

Retrospektif yöntemle hasta takip programımızın sorgulama ve istatistik menüsünden elde 

edilen verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmada yaş, cinsiyet, meslek, tedavi tercihleri ve 

ülke parametreleriylebeşyıllık hastaprofili çalışması yapılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Tablo 1:  KKTC YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Yabancı Uyruklu Hasta Sayıları ve Oranları 

 

 

 

 

 

 

Hasta sayısı oranları: 2008 yılında hasta kabulüne başlayan kliniklerimize başvuran 

hastalarımızın %1.78’ni sağlık turizmi kapsamında turist olarak gelenler oluşturmuştur. Bunu 

takiben 2009 yılında yabancı uyruklu hasta sayımızda artış olduğu göze çarpmıştır. Bu grup toplam 

hastalarımızın %3.74 lük kısmını oluşturmaktadır. 2010 yılında ise yabancı uyruklu hasta sayısının 

tüm hastalarımıza oranı %5.74 olmuştur. 2011 yılında yabancı uyruklu hasta sayısı yüzdesi %7.34 

olmuştur. 2012 yılına bakıldığında ise hastalarımızın %5.47’si yabancı uyruklu hastalardır (Tablo1). 

 

Meslek grupları: 2008-2012 yılları arasında Fakültemiz kliniklerine başvuran ve tedavileri 

yapılan yabancı hastalarımızın meslek grupları incelendiğinde ilk 5 sıradaki mesleklerin oranları 

Tablo 2 de verilmiştir.  Bu tabloya göre ilk sırada emekliler yer almaktadır. 

 

Tablo2: Yabancı Uyruklu Hastalarımızın Yoğun Olduğu Meslek Gruplar 

Meslek grubu Hasta sayısı % 

Emekli % 45 

Ev hanımı % 15 

Öğrenci % 8 

Serbest % 4 

Öğretim üyesi % 2 

Diğer % 16 

Yıl Yabancı Hasta sayısı Yabancı hasta sayısı oranı (%) 

2008 320 1.78 

2009 527 3.74 

2010 816 5.74 

2011 1443 7.34 

2012 1200 5.47 
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Ülkeler: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerine 2008-2012 yılları 

arasında 27 farklı ülkeden yabancı hasta girişi yapılmıştır. Bu ülkeler arasında en fazla hasta girişi 

İngiltere, Azerbaycan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya ve Rusya’dan olmuştur.  % 54 hasta 

girişiyle ilk sırada İngiltere yer almaktadır. % 7 oranıyla Azeriler ikinci sırada yer alırken, yabancı 

uyruklu hastalar arasında % 6 oranındaki hasta grubumuzu Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden gelerek 

KKTC’de tedavi olmayı tercih eden Rum hastalar oluşturmakta ve üçüncü sırada yer almaktadır. 

Dördüncü sırada ise % 5 oranıyla Almanlar yer alırken, beşinci sırayı Ruslar oluşturmaktadır.  

 

Tablo3: Yabancı Uyruklu Hastalarımızın Yoğun Olduğu Ülke Grupları 

Ülke  Hasta sayısı % 

İngiltere % 54 

Azerbaycan % 7 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi % 6 

Almanya % 5 

Rusya % 3 

Diğer % 22 

 

Ayrıca kayda değer ülkeler arasında; Malezya, Amerika, Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, 

Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İskoçya, İspanya, 

Kanada ve Kazakistan yer almaktadır. 

 

Cinsiyet ve Yaş Grupları: Fakültemiz kliniklerinde kullanılan hasta kayıt sistemi 

verilerine göre yabancı uyruklu hastalarımızın % 60 kısmını kadınlar, % 40 kısmını ise erkekler 

oluşturmaktadır.  Hastaların yaş profillerine baktığımızda 45 -65 yaş grubunda en çok hasta 

geldiğini Dünya Turizm Örgütü’ne göre yetişkinler sınıfına giren bu grubun ilk sırayı aldığı 

görülmektedir. Buna yakın bir oranla 65 yaş ve üzeri grup gelmektedir 

 

Tablo4: Yabancı Uyruklu Hastalarımızın Yaş Grupları 

Yaş grupları (DTÖ ) Hasta sayısı % 

0-14 % 3 

15-24 % 4 

25-44 % 22 

45-65 % 39 

>65 % 32 

 

     Tercih edilen Tedaviler:      

Dental Tedavi türü Hasta sayısı % 

Rutin kontrol  (muayene, panoramik film ve dental check-up’ı 

içerir) 

%  100 

Dolgu %  28 

Diş temizliği ve parlatma  %  27 
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Diş çekimi ve cerrahi işlemler %  24 

Porselen kronlar  %  21 

Endodontik tedavi (kanal tedavisi)  %  11 

İmplantoloji % 4 

Diğer %  0,3 

 

Bize müracaat eden hastaların tümü dental check-up programından geçirilir. Bu program bir 

check-up ve 6 ay sonra rutin kontrolü içerir. Hasta takip programı o hasta için hasta kaydından 

itibaren 180 gün açık kalır. 180 gün sonunda sistem rutin kontrolü mecbur tutmaktadır. Bu nedenle 

hastaların tümü kayıt yaptırıp dental check-up almışlardır. Hastaların en çok yaptırdıkları dental 

tedavi türü olarak estetik dolgular ve literatürde ‘beyaz gülüşler’ olarak adlandırılan diş temizliği ve 

parlatması ön plana çıkmaktadır. Diş çekimi, cerrahi işlemler ve ardından porselen kronlar 

sıralanmaktadır.  

 4. Tartışma ve Sonuç 

Pazarlamaya ilişkin evrensel kuralların oluşturulduğu ilk yıllarda dağıtım (place), ürün 

(product), fiyat (price), tutundurma (promotion) yani 4P stratejisinin yerini hasta odaklı 

pazarlamanın gündeme gelmesiyle 4C kavramı almıştır. Müşteri değeri (customer value), müşteri 

maliyeti (customer price), müşteri kolaylığı (customer concenience),müşteri iletişimi (customer 

communication). Bu nedenle daha pazarlama stratejisinin henüz başında hizmetin pazardaki hangi 

müşteriye sunulacağını, hangi sorunu çözeceğini, ona hangi değeri sunacağımızı tanımlamak için 

profili öncelikle belirlemek gerekir (Ünver,2011:34).  

Sağlık hizmetleri pazarlamasının karma elemanları ancak pazara uygun bir pazarlama 

karmasıyla mümkün olacaktır. Bu amaca ulaşabilmenin ilk şartıda hedef pazarın profilini ortaya 

çıkarıp tercihlerini anlamak buna göre yönlenmek olmalıdır. 

Geleneksel sağlık hizmeti anlayışındahastaların veya kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında 

sağlık kurumunu bulma ve ihtiyaçları olan hizmeti kendilerinin gelip talep etmesi söz konusuyken, 

günümüzde sayıları artan özel sağlık kuruluşlarının da etkisiyle hasta/kullanıcı, hizmet alacağı 

sağlık kurumunu seçen kişi konumuna gelmiştir. Ürün geliştirme mal veya hizmet üreten her türlü 

işletmenin üzerinde çalıştığı bir konudur. Pazarlamanın tanımından yola çıkarak da, pazarlamanın 

ürün tasarımı ve geliştirilmesinde var olduğu söylenebilir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde ürün 

geliştirme sürecinin hizmetin tasarlanmasında başladığını söylemek mümkündür. Pazarlamanın 

odağında hizmeti alan kişi olduğundan, ürün politikası belirlenirken hizmet alanların ihtiyaçları ve 

beklentilerine göre ürünler geliştirmek önemlidir. Hedef kitlemizin profilini ve onların beklentilerini 

bilmezsek hizmet verme sürecimizi tasarlarken eksik,  pazarlama stratejilerimizi belirlerken de 

yönsüz kalırız. Yönsüz kalmak ve yanlış bir hizmet verme süreci tasarlamak da boşa para 

harcamayla ve hasta memnuniyetsizliğiyle sonuçlanır. Bu nedenle hasta profilimiz ve ilgilendikleri 

tedavi seçeneklerini saptamak ana hedefimiz olmuştur. 

 

Çalışmalar bize,  genç yaş grubunda kültür ve rekreasyonel turizm ön plana çıkarken, yaş 

ilerledikçe inanç turizmi ve sağlık turizmi de temel amaçlardan biri haline geldiğini göstermektedir. 

Bilim ve teknolojinin ilerlemesi artan yaşam kalitesi insan ömrünün uzamasına dolayısıylada yaşlı 

nüfusun dünya nüfusu içerisindeki payının artmasına neden olmuştur. Çoğu emekli olan bu kesimin 

yaşlı kulüpleri, emekli dernekleri vb. çatısı altında toplanmaları, bir araya gelerek ortak düşünüp 

ortak hareket etmeleri üçüncü yaş turizminin kitle turizmi şeklinde gelişmesine sebep olmuştur. 

Üçüncü yaş dönemi, kişinin üretim döneminden çıktığı ve diğer amaçlar için kullanabileceği boş 

zamana sahip olduğu dönemi belirler. Bu tespite paralel olarak yetişkin ve 3. Yaş grubundan 

hastalarımız çoğunluğu oluşturmaktadır.  Meslek grubuna baktığımızda yaşla uygun olarak 
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hastalarımızın büyük çoğunluğunun emekliler olduğu görülmektedir. Bu nedenle emekli dernekleri 

ya da organizasyonlarıyla iletişimi sıcak tutmak onlara yönelik çalışmak iyi bir pazarlama strateji 

olacaktır. 

 

Tüm dünya ülkelerdeki yaşlı insanların oranlarının hızla artışları sağlık ihtiyaçları Avrupa 

Birliğinin en zengin ülkelerinde bile yaşlı nüfusun sağlık ve bakım harcamalarını kontrol altına 

almak için çözümler aramaya yöneltmektedir. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan ve 3.5 

milyon nüfusa sahip Norveç yaklaşık 900.000 vatandaşını başka ülkelerde yaşatarak mutlu 

emekliler, daha az hastalık, sağlık ve bakım giderleri gibi imkanlar sağlamaktadır. (İbiş, 2012) 

Yabancıları konuk etmeyi düşünüyorsak onların dillerini, kültürlerini, geleneklerini, 

tarzlarını, ihtiyaçlarını bilmek ve karşılayabilmek durumundayız. Bunun içinde ilk yapılması 

gereken hedef kitlemizi iyi analiz etmek ve onların profillerini ortaya koymaktır.  

Hastalarımızın geldikleri ülkeye göre sınıflamasına baktığımızda İngilizlerin %54 lük 

oranla önde oldukları görülmektedir. Adanın genelindeki kolonize olmuş yabancı sayısının 

çoğunluklu olarak İngilizlerden oluşması, Adanın eski bir İngiliz sömürgesi olması dental 

hazırlayıcı sebep olabilir ve bunların yılın belli mevsimlerini Kıbrıs’ın her iki tarafında geçiyor 

olmaları itici bir faktör olarak görülmektedir Azeriler, Rumlar, Ruslar ve Almanlar en çok bizi 

tercih eden diğer ülkelerdir.  Bu tür turizm için personelin iyi yabancı dil bilenlerden seçilmiş 

olması fark yaratmaktadır.  Uluslararası turizm fuarlarındaki promosyonel pazarlama 

stratejilerimizin tutundurma fonksiyonunu güçlendirmek için Almanca ve Rusça bilen personel 

sayımızın artması gereği ortaya çıkmıştır. Web sayfamızın Almanca ve Rusça içeriklerinin 

hazırlanması gerekmektedir.    

Tedavi fiyatlarımızın ucuzluğu İngilizler için bir hazırlayıcı yada kolaylaştırıcı sebep olarak 

görülse de Azeri ve Rus hastalarımız için bu durum öne sürülemez. Ucuz fiyat bu kitleyi bize çeken 

sebep olamaz. 

 

Pollard (2012) imkanların ucuza sunulması fikrinin altındaki risklerden söz ederek özellikle 

medikal alanda fiyatın yanında mutlaka yüksek teknolji, hijyen, deneyim kısacası kalitenin 

sorgulanması gerektiğini bildirmektedir. Hedefi çekici hale getiren 7 faktör bulunmaktadır: 

Kolay ulaşılabilirlik, sağlık amacıyla kimse mecbur olmadıkça saatlerce seyahat etmeyi 

istemez. Özel aracıyla veya 2-3 saatlik bir yolculukla ulaşılabilirlik ilk çekiciliktir. Düzenli dirtekt 

uçuşlar, vizesiz yolculuklar, teşvikler önemlidir.  

Ortak dil, inanç ve benzer yemek kültürü gibi kültürel uyum kriteri ikinci çekici unsurdur. 

Bu açıdan özellikle İngilizler için Kıbrısadası önemli tercih merkezidir.  

Gidilecek ülkenin imajı, politik yapısı. 

Hedef ülkenin alt yapısı ve sunulan sağlık imkânları. 

Gidilecek bölgenin çevre şartlarıdır.İklim, turizmimkânları, ulaşım teknolojisi, yani 

gideceğiniz bölgenin gelişmişliği de önemli bir faktördür. 

Aldığınız bu riskler karşısında elde edecekleriniz. 

Ücret bu faktörler hiyerarşisinde son sırada yer almaktadır.  

 

Bristow(2008)Avrupa’nın Amerika’ya göre daha ucuz alternatifler sunmasının Güney 

Amerika ülkelerinin ekonomik sağlık turizmi alternatifleriyle kıyaslamış ve JCI akreditasyonunun 

varlığı ile rekabetin olabileceğini vurgulamıştır. 
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Dolaysıyla tüm bu veriler akreditasyonun ve kalitenin önemini vurgulamaktadırlar. 

Kurumumuz Dünyada JCI akreditasyonunu alan İlk Diş Hekimliği Fakültesi olma gururunu 

taşımaktadır.  

 

Öte yandan bu alandaki uygulamalarda enteresan yaptırımlarda görülmektedir. Örneğin 

İngilizlerin sağlık kurulusu NHS (National Health Service) aylarca tedavi sırası olmasına rağmen 

kendisine 3-4 saat mesafede olan pek çok Avrupa devleti ve Ülkemiz varken, Hindistan saatlerce 

uzak olmasına aldırmadan oradaki tedavileri ödemekte diğer ülkeleri ödememektedir (Solak,2010).  

 

Connell’inde (2005) vurguladığı gibi çalışmalar turizmin en çok komşu ülkeler arasında 

olduğunu gösterse detarihsel siyasal sorunları olan ve sorunların devam ettiği ülkeler arasında 

turizm olgusuna pek rastlanmaz. Ancak sağlık turizmi ve bunun pazarlanması belkide bu yönüyle 

diğer turizm faaliyetlerinden farklıdır. Bize göre hastalarımızakreditasyon, kolay dil iletişimi ve 

güçlü akademik kadro üçgeniyle güvenle her branşta tedavi olma isteklerini dile getirmişlerdir. Bu 

faktörler güçlü yanlarımız olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum sağlık hizmetleri pazarlanmasında 

güçlü yanlarınızı ortaya koyduğunuzda tanınmayan bir devlet olmanızın veya komşunuzla siyasal 

sorunlarınız olmasının engellerini aşabileceğinizin önemli bir göstergesidir.  

 

Hastaların tedavi tercihlerine baktığımızda ise özellikle estetik ve kozmetik alandaki 

tercihler ön plana çıkmaktadır. Bu durumyabancı hastalarımızın çoğunluğunun bayan olması ile de 

kolay açıklanmaktadır.  Estetik restorasyonların stratejimiz için diğer bir önemide stok yönetimimiz 

üzerinedir. Stok yönetimimizin bu duruma uygun şekillendirilmesi gereği kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Dental sağlık turizminde zayıf nokta, herhangi bir komplikasyon olduğunda hizmet alanının 

geri dönüşünün zor olmasıdır. Ülkesinden hasta kaçışım olan devletlerin diş hekimlerinin meslek 

örgütleri bu realite üzerinden sistemlerini savunmakta “komplikasyonlarda biz yanınızdayız dışarıda 

tedavi olmayın” tezini savunmaktadırlar. İngilizlerin adada diğer ülke vatandaşlarına göre daha 

uzun kalmaları belkide üzerinde bu açıdan da durulması gereken farklı bir boyutu ortaya 

koymaktadır.  Bu ayrı bir çalışma konusu olarak daha sonra değerlendirilecektir. 
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ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ 

 

                                                                                           Ebru EZMEK
56

 

                                                                                                  Metin ATEŞ
57

 

       ÖZET 

         Bu çalışmada, ülkemizdeki organ doku transplantasyon hizmetlerinin yönetim ve 

organizasyonunu incelemek, diğer ülke örnekleriyle karşılaştırmak ve aksaklıkların giderilmesi için 

çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla ülke örnekleri incelenmiştir. Hastanelerde 

uzman nakil koordinatör çalışma sistemine geçilen ve beyin ölümü tanısının üç doktor ile yapıldığı 

İspanya’nın kadaverik organ nakli konusunda dünyada lider ülke olduğu görülmüştür. Ülkemizde 

ise 2005 de beyin ölümü tanısı koyulan hastaların %75’inin nakil onayı aldığını, 2013 yılında ise bu 

oranın % 24’e düştüğü tespit edilmiştir. Ülkemizde de bu düşüş nedenleri irdelenerek, beyin ölümü 

tanısı ile ilgili ve uzman hastane koordinatörleri ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: organ, organ nakli 

 

       ABSTRACT 

    In this study, organ tissue transplantation services, management and organization of the 

country to examine and compare the examples of other countries was intended to offer suggestions 

to remedy the defects. Examples of countries examined for this purpose. Passed to the operating 

system of transplant coordinators in hospitals specialized in the diagnosis of brain death and organ 

transplantation kadavratik Spain is carried out by three doctors were found to be the leading country 

in the world. In our country, 75% of patients diagnosed with brain death in 2005 received the 

approval of the transfer, while in 2013 this figure dropped to 24% have been identified. Examined 

the causes of the decline in our country, relating to the diagnosis of brain death, arrangements can 

be made for co-ordinators and specialist hospital. 

 

Anahtar Kelimeler: organ, organ transplant 

 

1. Giriş  

  Organ nakli; sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları olan bir süreçtir. Bu sürecin her 

aşamasında çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Sosyal açıdan aile yapısı, kültürel açıdan 

toplumun eğitim düzeyi ve dini inançları, ekonomik açıdan sağlık uygulamalarının finansmanı gibi 

unsurlar bu süreci yakından etkilemektedir. Sadece cerrahi başarı nakil uygulamalarının başarılı 

olması için yeterli değildir. Bu sürecin başarısı hukuki düzenlemelere ulusal programların 

oluşturulmasına yönetim ve organizasyon birimlerinin uyumuna, toplumun eğitimine ve devlet 

sağlık politikalarına bağlıdır. 

 

    1.1. Organ ve Doku Nakli   
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Organ ve doku nakli, canlıdan ya da ölüden alınan organ, organ parçası ya da dokunun, bir başka 

insanın, işlevini yitirmiş organ ya da dokusu yerine aktarılması ve bununla ilgili her türlü hazırlık, 

temin, koruma, saklama ve uygulama koşullarını içermektedir. (Singer, 2009, s:145-152) Organ ve 

doku nakli vericilerin, alıcıların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı ve hastaların 

yararının gözetildiği koşullarda ve kurumlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. (Türkiye Biyoetik 

Derneği 2012, s:2) 

 

1.2. Organ Bağışı  

Kadavra kaynaklı vericilerin kullanılabilmesi için en önemli çözüm yolu organ bağışının 

yaygınlaştırılmasıdır ancak, ülkemizde kadavradan organ nakli yıllardır başarı ile 

gerçekleştirilmekle beraber, organ nakli bekleyen hastaların yetecek kadar organ bağışında 

bulunulmamaktadır. Organ bağışı, bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona 

erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve 

bunu belgelendirmesidir. (Göz ve Gürelli, 2007, s:79). 

Organ bağışı ile ilgili dört yöntem mevcuttur. Bu yöntemler; itiraz yöntemi, genişletilmiş itiraz 

yöntemi, gönüllülük yöntemi, genişletilmiş gönüllülük yöntemidir. Bu dört yöntemin yanı sıra iki 

istisna yöntem daha vardır: bilgilendirme ve acil durum yöntemi.(Yeter E.2009 S:9) 

 

 2.Yöntem:  

Konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve uzman görüşlerinden yararlanılarak bilgi elde 

edilmeye çalışılmıştır. 

 

3. Bulgular: 

3.1. Dünyada Yönetim ve Organizasyona İlişkin Bulgular: 

ABD Modeli (Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri UNOS-United Network For Organization):  

ABD’de 1984 yılında çıkarılan Ulusal Organ Transplantasyon Yasası (NOTA) ile bu ülkede her 

türlü organ satışı ve alınması yasaklanmış, Organ Sağlama Merkezleri (Organ Procurement 

Organizatör-OPO) ve organ nakil merkezlerini bir network altında toplayan OPTN (Organ 

Procurement and Transplantation Network) kurulmuştur. OPTN’nin yönetimi Organ Bağış ve Nakil 

Hizmetleri tarafından yapılmaktadır. (UNOS Annual Report, 2000) 

454 gönüllü yönetim kurulu, komiteler ve çalışma grupları görev yapmaktadır.(Unıted Network 

Annual Report 2012) Organ Bağış ve Nakil Hizmetlerinde bir yöneticiye bağlı 180 den fazla 

personel çalışmaktadır. Bu personelin önemli görevlerinden bir tanesi de Organ Bağış ve Nakil 

Hizmetleri datalarını analiz ederek politika geliştirme görevi üstlenmiş komitelere destek olmak 

olmaktır. 

Organ Bağış ve Nakil Hizmetlerinde organ dağıtımı ile ilgili politikalar politika geliştirme 

komiteleri tarafından geliştirilir ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yönetim 

kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, muhasip üye ve diğer üyelerden oluşmaktadır. 

Politika geliştirme komitesi organ tahsisi ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda yeni politikayı düzenler, 

yönetim kurulu üyeleri ve kamuoyu tarafından tartışılması için yayınlar. Bu yeni politikayı gözden 

geçirme periyodunda Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri içerisindeki komitelerde yeni politikalar 

tartışılır, eleştirilir. Yapılan eleştiriler değerlendirilir ve politika onaylanmak üzere genel kurula 

gider. Genel kurula gelen organ tahsisi ile ilgili yeni politika genel kurul tarafından onaylanırsa 

uygulamaya geçilir. 
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Organ Sağlama Örgütü (OPO-Organ Procurement Organization): Organ Sağlama Örgütü kendi 

bölgelerindeki servis alanında organ bağışının artırılmasından birinci derecede sorumlu olan 

kuruluşlardır. ABD ‘de 60’tan fazla bağımsız olarak faaliyet gösteren Organ Sağlama Örgütü 

(Organ Procurement Organization) vardır. Organ Sağlama Örgütlerinin  %20 kadarı hastanede 

bulunurken %80'lik kısmı hastanelerin dışında bağımsız olarak faaliyet göstermektedirler. ABD’de 

her bölge bir Organ Sağlama Örgütüne bağlanmıştır. Organ Sağlama Örgütü bu bölgelerdeki 

transplantasyon üniteleri ile UNOS arasında işbirliği düzenler. Organ Sağlama Örgütünde çalışmak 

üzere, sağlık personeli olmayan kişiler arasından seçilen koordinatörler organ bağışı konusunda 

eğitilirler. Bu koordinatörler bölgelerindeki hastaneleri potansiyel verici çıkarma açısından 

değerlendirir ve bu hastanelerle kontrat yaparlar. Koordinatörler sürekli olarak hastaneyi ziyaret 

eder ve hastanenin verici kaybetmesi halinde bağış prosesinde hangi adımın atlandığı ile ilgili 

araştırmalar yaparlar. Bu yaklaşım ABD’de organ bağışında kayda değer artışlara neden olmuştur. 

ABD’de bir yıl içerisinde her koordinatör ortalama 5-6 organ bağışını koordine etmektedir. 

ABD’de Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri koordinasyonuyla 1987’den beri 500 milyon organ 

nakli gerçekleştirilmiştir. 

2012 yılında 14.015 canlı ve kadavradan organ bağışı yapılmış ve 28.053 hayat kurtarıcı organ 

nakli gerçekleştirilmiştir. 31Aralık 2012 de 117.040 kişi organ nakli için bekleme listesinde kayıtlı 

bulunmaktadır. Bekleme listesindeki 1700 aday 18 yaşın altındadır. 

ABD de de diğer ülkelerdeki gibi organ naklinde her geçen gün talep arzı aşmaya devam 

etmektedir. (Unıted Network Annual Report 2012) 

Japonya Modeli 

Japonya böbrek nakli ağı (JKTNW), birleşik ağ modelini kullanarak, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının gözetiminde Nisan 1995 yılında kurulmuştur. Yakın zamana kadar nakil yerel 

üniversite hastaneleri ve sağlık tesisleri gibi bölgesel böbrek bankalarında yürütülmüş, bu da ret 

oranının yüksek olmasına sebep olmuştur. 

 Japon Böbrek Bağış ve Nakil Hizmetleri böbrek hazır olduğunda bilgisayar ağı en uyumlu 

alıcıyı seçmektedir. Japonya’da böbrek nakli konusundaki tek ağdır. Çeşitli etkinlikleri 

gerçekleştirmek için deneyimli nakil koordinatörleri kullanan bir merkezi vardır.  

16 Ekim 1997 tarihinde Organ Nakli Yasası yürürlüğe gitmiştir. Japon Organ Bağış ve Nakil 

Hizmetleri (JOTNW-Japan Organ Transplant Network) olarak yeniden düzenlenerek böbrek nakline 

ek olarak karaciğer ve kalp naklini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Çıkan kanun, ölmeden önce organlarını bağışlamak için yazılı ifadesi-yetkili beyin ölümü tanısı- 

aile üyelerinin(eş, anne, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun ve canlı aile üyeleri) bağışa itiraz 

etmemiş olması gerekmektedir. 2010 Eylül ayında organ naklinde aile önceliği yasası kabul edilmiş, 

15 yaş altı çocukların da beyin ölümünün ardından organ bağışları sürece dahil olmuştur. 

Hızla yaşlanan Japonya’da 300.000 diyaliz hastası mevcuttur. Bu hastaların 1/3 ü böbrek nakli 

arayışındadır. 2010 yılı kadavra böbrek nakli sayısı ise 147dir. (Japon Organ Transplant Erişim 

Tarihi 08.06.2013) 

İspanya Modeli 

Ulusal Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri Organizasyonu (ONT-Oganizacion Nacionel de 

Transplantes), her türlü organ ile ilgili bağışları ve organ nakli faaliyetlerini geliştirmek, 

kolaylaştırmak ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Ulusal Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri 

Organizasyonunda organ tahsis kriterleri iki kategoride değerlendirilmektedir. Klinik kriterler ve 

coğrafik kriterlerdir. Klinik kriterler tüm transplantasyon timleri ve Ulusal Organ Bağış ve Nakil 

Hizmetleri Organizasyonu temsilcilerinden oluşan konsey tarafından oluşturulur. Bu konsey yılda 
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bir defa toplanarak transplantasyon ile ilgili tıbbi kriterleri gözden geçirir ve tıbbi kriterlerle ilgili 

yeni politikalara karar verir. 

Coğrafi kriterler ise bölge koordinatörleri ve Ulusal Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri 

Organizasyonu temsilcilerinden oluşan bir konsey tarafından oluşturulur. Bu konsey üç ayda bir 

toplanarak transplantasyonla ilgili coğrafi kriterleri gözden geçirir. 

İspanya’da verici bağışı konusunda en önemli görevi hastane koordinatörleri üstlenmiştir. 

Hastane koordinatörü direkt olarak hastane yönetimine bağlı ve bütün bağış sürecinden sorumludur. 

Hastanede potansiyel bir verici adayı ortaya çıktığında, hastane koordinatörü bölgesel koordinatör 

ile birlikte beyin ölümü kararı verecek tim, hastaya ait organların bağışlanması veya 

bağışlanmaması yönünde karar verecek olan hasta yakınları ve verici alıcı karşılaştırılması için 

gerekli bilgileri sağlayacak testleri yapacak laboratuvar yetkilileri ile temasa geçer ve ONT’ye 

verici hakkında bilgi sağlar. 

İspanya’da beyin ölümü kararı, biri yoğun bakım sorumlusu, biri nörolog veya beyin cerrahı 

diğeri hastaneden başka bir doktor olmak üzere 3 doktor tarafından verilir. Beyin ölümü 

gerçekleşmiş kadavradan organ alabilmek için ailesinin izni gerekmektedir. Ancak kadavranın 

ailesinden biri bulunamazsa bu durumda bir hakim kararı organ almak için yeterlidir. (Gündoğar E. 

2002) 

Transplantasyon sürecinin en önemli konusu organ bağışı olduğu için İspanyada, okullarda ve 

medya aracılığı ile bu konuda halka yönelik eğitici faaliyetler yapılmakta; hastane ve bölge 

koordinatörleri özel olarak eğitilmektedir. Bunun yanında koordinatörlere, sağladıkları bağış sayısı 

ile orantılı ek gelir sağlanmaktadır. (Gündoğar E. 2002) 

İspanya’da Ulusal Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri Organizasyonunun çalıştırılmaya başlandığı 

1989 yılında milyon nüfus başına organ bağışı %14,7 iken 2012 de bu oran %35,3’e yükselmiştir. 

Bugün İspanya organ bağışı konusunda dünyada lider hale gelmiştir.(European Commission 

October 2012). 

Bölgesel olarak dağıtılan böbrekler dışında bütün organların dağıtımı Ulusal Organ Bağış ve 

Nakil Hizmetleri Organizasyonu tarafından koordine edilir. Bekleme listelerindeki pediatrik 

hastaların tamamı ile kalp, karaciğer ve akciğer transplantasyonu bekleyen hastalar için ulusal bazda 

öncelikli tek bir liste oluşturulur. İspanya’daki transplantasyon organizasyonunda haberleşme, 

merkezden bölgelere oradan da Ulusal Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri Organizasyonu merkezine 

doğrudur. Hem bekleme listelerine alınan hastalar, hem çıkan vericiler, hem de nakil merkezlerinde 

yapılan transplantasyonlar Ulusal Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri Organizasyonu bu haberleşme 

hiyerarşisi içerisinde bildirilmek zorundadır. Ayrıca nakil merkezlerine gönderilen ve kullanılmayan 

organların neden kullanılmadığıyla ilgili raporlar da Ulusal Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri 

Organizasyonu merkezine bildirilmek zorundadır. (Gündoğar E. 2002) 

İran modeli 

İran’da ilk böbrek nakli 1967 yılında canlı vericiden Shiraz üniversitesinde yapılmıştır. 1967 

yılından 2006 yılına kadar toplamda 21.251 böbrek nakli yapılmıştır. Bunun % 78’i canlı 

donörlerden sağlanmıştır. İran’da böbrek nakillerinin ana kaynağı canlı- akraba olmayan 

donörlerden sağlanmaktadır. 1988 yılında hükümet tarafından finanse edilen ve düzenlenen 

kadavradan böbrek nakil programı kabul edilmiştir. İran’da 1999 yılında böbrek nakil bekleme 

listesi ortadan kalkmıştır. Nakil programında herhangi bir komisyoncu veya kurumun herhangi bir 

rolü bulunmamaktadır. Tüm böbrek nakilleri üniversite hastanelerinde yapılmaktadır. Böbrek nakil 

ve tüm hastane masrafları devlete aittir. Böbrek nakli sonrası canlı donör hükümetten bir ödül ve 

sağlık sigortası alır. Hükümet ayrıca nakil ve sonrası için gerekli immunosupresif ilaçları düşük 

fiyata sağlar. Böbrek nakil ekipleri ve alıcı hükümetten hiçbir şekilde ödül ve teşvik almaz. İran 

Modelinde nakil ekipleri ve organ nakil programı tüm etik konular dahil olmak üzere İran Organ 

Nakli Derneğinin Kontrolü altındadır. 
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Nakil turizmini önlemek için yabancılara İranlı vericilerden nakil yapılması (gönüllü olması da 

dahil) yasaklanmıştır. Böyle bir durumda verici ve alıcının aynı milliyetten olma şartı getirilmiştir. 

Bu tür bir nakil için yetki İran Sağlık Bakanlığı Nakil Yönetim Merkezindedir. 

İran’da tüm transplantasyon ve böbrek vericilerinin kısa ve uzun vadeli nakil sonuçlarını 

değerlendirecekleri ulusal kayıt sistemi yoktur. (Ghods A.2007) 

Avrupa Nakil Hizmetleri (Eurotransplant-ET),  

Avrupa Nakil Hizmetleri’nin organizasyon yapısında bir yönetim kurulu, bir meclis, bir konsey, 

sekiz danışma komitesi ve çalışma grubu vardır.  

Yönetim kurulu Avrupa Nakil Hizmetleri’nin stratejik gelişimi ve politika hazırlayıp sunma 

görevlerinden sorumludur. 

 Avrupa Nakil Hizmetleri danışma kurulunda politika yapımında önemli role sahip 8 danışma 

komitesi ve bir çalışma grubu vardır. 

Komitelerin görevleri ise;         

Organ tedarik ve tahsisi için hazırlanması ve yeni kuralların tanımlanıp uygulanması için 

danışmanlık, Avrupa Nakil Hizmetleri içinde belli tahsis işlemlerini izleme, Avrupa Nakil 

Hizmetleri içindeki tahsis işlemlerini optimize etme, Doku uygunluk testleri, tanımı uygulanması 

konusunda danışmanlık, eşleştirme çapraz ve hastanın serumunda HLA spesifik antikorların 

taranması, bilgi gizlilik ve koruma, veri toplama ve bilgi alışverişi tescili için politikaların 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, bilimsel analizler, Avrupa Nakil Hizmetleri bütçesi belirlenmesi 

ve izlenmesi ve mali sonuçların yürütülmesi işlemlerini koordine eder. (Eurotransplant 2013) 

Avrupa Nakil Hizmetleri kendisine üye ülkelerde transplantasyon için vericiden elde edilen 

organların alıcılara tahsisinde anahtar rol oynamaktadır. Avrupa Nakil Hizmetlerinde öncelikle 

transplantasyon prosesinin başlaması için bütün potansiyel alıcılarla datanın ET’a gönderilmesi 

gereklidir.  

 Eğer Avrupa Nakil Hizmetleri üye ülkelerde, vericiden alınan organlara uygun alıcı bulunamaz 

ise Avrupa’da aynı amaç ile faaliyet gösteren kuruluşlar ile temasa geçer. 1978 yılında Türkiye’de 

ilk kadavradan böbrek transplantasyonu ET’den getirilen böbrek kullanarak yapılmıştır. (Gündoğar 

E.2002) 

Türkiye’de Organ ve Doku Nakli Hizmetlerinin Yönetimi 

2001 yılında Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un girişimleriyle Ulusal Koordinasyon Merkezi 

faaliyete girmiş, ülkemiz altı bölgeye ayrılarak organ temininin kolaylaşması amaçlanmıştır. Ulusal 

Koordinasyon Merkezi faaliyete geçtikten sonra kadavra organ temininde belirli bir artış olmuştur. 

(Türkiye Organ Nakli Derneği, 1990) 

 2008 yılında 19735 sayılı Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesinde 

Ulusal Koordinasyon Sistemi tanımlanmıştır. Ulusal Koordinasyon Sisteminin amacı ülke genelinde 

organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu 

sağlamak ve çalışmaların verimliliğini artırmak, kadavra organ sayısını artırmak, bilimsel kurallara 

göre ve tıbbi etik anlayışına uygun, adaletli organ ve doku dağıtımını sağlamaktır.  

Türk Ulusal Koordinasyon Sistemi, Koordinasyon Komitesi, Bilimsel Komite ve Koordinatör 

Komiteden oluşur. Başlıca görevleri; bölgesel koordinasyon merkezlerinin organizasyonu, ulus 

bazında organ bekleme listelerinin ve acil bekleme listelerinin oluşturulması, bilimsel komite, organ 

çıkarma ekibi ve Türkiye’deki lokal hastaneler arasındaki iletişimin kooperasyonun ve organ 

transportunun sağlanmasıdır.    

Bölgesel Organ ve Doku Transplant Merkezleri ise kendi bölgelerindeki şehirlerde transplant 

aktivitelerini organize eder. Ulusal Koordinasyon Merkezi kontrolünde olup, çeşitli şehirlerde 
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yerleşmiş dokuz bölgesel Koordinasyon Merkezi vardır. Bunlar, potansiyel vericinin bulunması,  en 

uygun alıcının tespiti, transplantasyon ile ilişkili medikal, hukuki sorunların çözümünü sağlar. 

Organ Transplantasyon Merkezindeki hekimleri organ bağışı ile ilgili bilgilendirir. Çıkarılan 

organın ve vericinin hastaneye taşınmasından bölgesel koordinatörler sorumludur. 

Hastane/transplant merkezlerinin bölgesel koordinasyon merkezlerine bağlı kendi koordinasyon 

sistemleri vardır. (Genç, 2009, s:41) 

 

3.2.Organ bağışına İlişkin Bulgular: 

              2011 yılının sonunda Avrupa Birliğinde 65500 hasta kayıtlıdır. 

Böbrek bekleme listesinde 42 000 

Karaciğer bekleme listesinde 10.000 'den fazla  

Kalp bekleme listesinde yaklaşık 4.000 

Akciğer bekleme listesindeki sayı ise 2.300 civarındadır. 

2011 yılında bekleme listesindeki ölen kişi sayısının 5500 olduğu tahmin edilmektedir. (Organ 

Donation 2012) 

Organ Bağışı ve Transplantastonu Avrupa Komisyonu hastane düzeyinde donör 

koordinatörlerinin olmasının, organ bağışını optimize etmeye ve donör algılama oranını 

geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu bildirmişlerdir. (Organ Donation 2012) 

    Transplant-Nakil koordinatörleri sistemine geçildikten sonra ortaya çıkan sonuçlar 

(incelendiğinde İspanya Reformu ile koordinatör atanmasından sonra) kadavradan elde edilen bağış 

oranları son 10 yılda %130 arttığı tespit edilmiştir. 

 Yunanistan’da nakil koordinatörlerinin girişiyle (01-05) 5 yıl içinde % 132 oranında artış 

görülmüştür. 

Tuscani-İtalya Bölgesinde İspanya Modeline geçilmesi ile kadavradan elde edilen bağış oranları 

bir yıl içinde iki kat artmıştır. 

 Avrupa Birliği ülkeleri incelendiğinde (Bir milyon nüfus başına düşen donör sayısı PMP-Per 

Milion Popülation) en yüksek bağış oranına sahip ülkeler: 

 İspanya- 35,3 

 Hırvatistan-33,6 

 Belçika-30,1 

Avrupa ülkeleri incelendiğinde (Bir milyon nüfus başına düşen donör sayısı PMP-Per Milion 

Popülation) en düşük bağış oranına sahip ülkeler: 

 Bulgaristan -0,5 

 Romanya- 3,6 

 Kıbrıs-5,5 

Ülkemizde ise bu oran 4,2 dir. 

Avrupa ülkeleri verilerine göre, canlı donörden alınan böbrek bağış oranları (milyon başına canlı 

donörden alınan bağış oranı PMP) En yüksek: 

 Hollanda-26,3 

 İsveç- 19,6 

 Danimarka & Kıbrıs-17,9 & 17,3 
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En düşük ülkeler ise: 

 Litvanya-0,9 

 Polonya-1,0 

 Bulgaristan-1,2 seviyesindedir. 

Ülkemizde ise bu oran 32,4 seviyesindedir. (Organ Donation 2012) 

  2011 yılında Avrupa Birliği Eylem Planı kapsamında kadavradan organ bağışını artırmak için 

yetki alanında uzmanlaşmış bir çalışma grubu geliştirilmesine karar verilmiştir. 

Organ Bağışı ve Transplantasyonu Avrupa Komisyonu hastane düzeyinde donör 

koordinatörlerinin olmasının, organ bağışını optimize etmeye ve donör algılama oranını 

geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu bildirmişlerdir. (Organ Donation 2012) 

  ABD’de Organ Bağış ve Nakil Hizmetleri koordinasyonuyla 1987’den beri 500 milyon organ 

nakli gerçekleştirilmiştir. 

2012 yılında 14.015 canlı ve kadavradan organ bağışı yapılmış ve 28.053 hayat kurtarıcı organ 

nakli gerçekleştirilmiştir. 31 Aralık 2012 de 117.040 kişi organ nakli için bekleme listesinde kayıtlı 

bulunmaktadır. Bekleme listesindeki 1700 aday 18 yaşın altındadır. 

ABD de de diğer ülkelerdeki gibi organ naklinde her geçen gün talep arzı aşmaya devam 

etmektedir. (Unıted Network Annual Report 2012) 

Nüfusunun % 32 si 60 yaşın üzerinde olan, (unpopulation.org 2012) Japonya’da 300.000 diyaliz 

hastası mevcuttur. Bu hastaların 1/3 ü böbrek nakli arayışındadır. 2010 yılı kadavra böbrek nakli 

sayısı ise 147 dir. (Japon Organ Transplant 2013) 

   Türkiye’de 20 457 böbrek, 2077 karaciğer, 359 kalp, 229 pankreas, 39 akciğer nakli olmak 

üzere bekleyen toplam 23161 hasta bulunmaktadır. (Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire 

Başkanlığı 2013) 

   Türkiye’de beyin ölümü tespiti yapılan vakaların aileleriyle yapılan görüşmelerdeki onam 

oranları 2002 yılında %75, 2005 yılında %74 (Yeter E,Demirtaş S. s:17) iken 2012 yılında %23, 

2013 yılında %24 seviyesine düşmüştür. (Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı 

organ.sağlık.gov.tr/tr). 

  Kahveci, Türkiye’de organ nakli üzerine yapılan swot analizinde beyin ölümü tespit yapısının 

yetersiz, beyin ölümü tespit yapısında yetersizlik ve kalite denetleme sisteminin olmayışı lojistik 

sisteminin yetersiz olduğunu, nakil merkezlerinin %75’inin oldukça düşük aktivite ile çalıştığını 

tespit etmiştir .(Kahveci E. s:7. 2013) 

4. Tartışma ve Sonuç: 

       Tüm dünyada önemli sağlık sorunlarından biri olan organ yetmezliğinin tedavisinin tek şartı 

olan organ nakli büyük bir sorundur. Birçok ülkede organ nakli için gerekli olan organ, bağışlarla 

karşılanmaya çalışılmaktadır. Bireylerin organ bağışlama kararlarını, bireyin bilgi düzeyi, dini 

inançları, toplumun bilgi düzeyi, toplumun gelenek-görenekleri etkilemektedir. 

  Organ naklinin en temel sorunu organ bağışıdır. Organ bağışının bilimsel yönü kadar hukuk, 

etik, din ve toplumsal değer yargılarını içeren, sosyal yönü de karmaşık bir olgudur. Bu nedenle 

özel yasalar ve uygulamalar gerektirir.  

       İlk başarılı organ naklinden günümüze kadar baş gösteren en önemli sorun organ kıtlığıdır. 

Canlı verici bulamayan hastalardan oluşan bekleme listeleri sürekli ve hızlı bir artış gösterirken elde 

edilen kadaverik donör sayısı bu hıza yetişememekte ve aradaki fark her yıl önemli ölçüde 

açılmaktadır.  
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   Organ Nakli ve Diyaliz hizmetleri resmi verilerine göre 2000 yılından itibaren ülkemizde 

kurulan Organ ve Doku Nakli Ulusal koordinasyon sistemi ile beyin ölümü tespitinde artış olmuş 

ancak donör sayısında aynı artış sağlanamamıştır. Organ nakli aile onayında ise 2005’te %74 olan 

oran, 2013’te  %24’e düşmüştür. Aynı zamanda yakınlarında beyin ölümü tespiti yapılan aileler ile 

kimlerin görüşme yaptığı, hangi şartlarda yaptığı, bu alandaki özel eğitimlerinin ve tecrübelerinin ne 

olduğunu bilmek gerekir. Bu noktada organ nakli koordinatörlerinin bağış elde etmedeki etkilerinin 

%50 seviyesinde olduğu unutulmamalıdır. 

İspanya bu konuda rol model ülke olarak değerlendirilebilir. Merkezi bir transplant sistemleri 

bulunmakta ve organizasyonun alt birimleri sürekli ve uyumlu bir şekilde işbirliği içerisindedirler. 

Ulusal transplant örgütü her yıl transplant kriterlerini ve politikalarını belirlemekte ve bunların 

uygulanması konusunda 33 alt bölgeyi çok yakından denetlemektedir. Beyin ölümü tespit 

komisyonlarını oluşturmuşlar ve bunun örgütün merkezine süratle ulaştırılmasını sağlamışlardır. 

Hukuken organ nakli bağışını kolaylaştıran yasal düzenlemelerini yapmışlardır. Hastanelerde 

konusunda uzman olmuş koordinatör sistemine geçildikten sonra 1989’da milyon başına düşen 

kadavra oranı (PMP) 14 düzeyinde olan beyin ölümü tespiti ve organ bağışını 2012 yılı itibarıyla 35 

düzeyine çıkarmışlardır. 

Ülkemizde organ nakli merkezlerinin sayısı 10 yıl öncesine baktığımızda ciddi bir artış 

göstermiştir. Burada bölgesel talepler organ nakli cerrahlarının konuya ilgisi artan hasta sayıları ve 

sağlık planlamaları etkili olmuştur. Ancak bu merkezlerin kapasite kullanımlarını göz önüne 

aldığımızda en fazla %25’inin aktif çalıştığını görmekteyiz. Bu bize bir yönetim ve organizasyon 

eksikliğini düşündürmektedir. 

Kahveci’nin verilerine göre; ülkemizde 60.000 böbrek hastası tedavi görmekte bunun sadece 

1/3’ ü bekleme listesine kayıtlı bulunmaktadır. Yine 8000 civarında bekleme listesine kayıt olmamış 

karaciğer yetmezlikli hasta olduğu tahmin edilmektedir.2015 yılında ise böbrek listesindeki 

bekleme lisesinin 100.000’e, karaciğer nakli adaylarının 20.000’ulaşması beklenmektedir. 

 Konu dünya ülkeleri açısından değerlendirildiğinde;  ABD’de bölgesel organ sağlama 

örgütlerine dayanan merkezi olmayan gönüllülük esasına dayalı kar amacı güdülmeyen ve sigorta 

şirketlerinin finanse ettiği bir sistem görülmektedir. Bu sistemde organ nakli sayısının ülke 

nüfusuna göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

 Prottas (1994), Amerika'da, organ bağışı ve kabulüne ilişkin topluma verilen destek 

hizmetlerinin eşit olmadığını, kent- kırsal alan gibi yerleşim bölgelerine, demografik özelliklere 

göre anlamlı farklılıklar bulunduğunu bildirmektedir. Toplumun organ bağışı ve kabulü 

konusundaki görüşlerini; yerleşim yeri ve mensubu oldukları dinden çok yaş ve cinsiyetin önemli 

bir şekilde etkilediğini, dini gruplar arasında az çok farklılıklar olsa da dini inanışların etkisinin çok 

az olduğunu belirtmektedir.  

Alat ve arkadaşları(2007) organ naklini kabul etmeyen ve hayvan kaynaklı dokuları istemeyen 

grupta en büyük sorunun din olduğu saptanmıştır. Bu tarz düşünceye sahip olanların bağlı oldukları 

din İslam’dır. Oysa ülkemizde konuyla ilgili en yetkili kurum Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

söylemleriyle ankete katılanların söyledikleri çelişmektedir. Sonuç olarak bu kişilerin kazanılması 

için organ nakil merkezlerinin din kurumlarıyla çok sıkı bir birliktelik göstererek, toplumu birey 

bazında bilinçlendirmeleri gerekmektedir. 

Kanıcı (2009)Kişileri organ bağışında geri bırakan organ kıtlığına neden olan faktörlerin başında 

din gelmektedir. Dini inançların farklılığı sonucu değiştirmemektedir. Toplumsal algılamaların 

aksine; organ bağışı tüm büyük dinler (İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik) tarafından 

desteklenmektedir. Gelenekleri etkileyen de dini inançlardır. Gelenek diye yapılan ya da 

yapılmayan çoğu davranışların temelinde dini inançlar vardır demektedir.  

Japonya’da ulusal bazda ve sağlık bakanlığı kontrolünde merkezi bir sistem olduğu halde organ 

kıtlığı görülmektedir. 2010 yılı itibarıyla 100.000 böbrek nakli bekleyen böbrek hastasına ancak 147 
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sine organ nakli uygulanmıştır. Bunun nedenleri arasında hukuki düzenlemelerin organ bağışını ileri 

kısıtlayıcı ve dini inançların baskılayıcı olması bulunmaktadır. 

 Özellikle İran örneği de incelenmelidir. Dinin olumsuz etkilediği suiistimali ve organ ticaretini 

önleyen bir sistem olarak geliştirilmiş bir modeldir. İran’da organ nakli devlet tarafından 

ödüllendirme yoluyla teşvik edilmiştir. Organ bağışında bulunan bireylere Sağlık Bakanlığı 

tarafından ödeme yapılmaktadır. 1999 yılında bekleme listesinde kayıtlı hasta kalmamıştır. 

Hükümet organ ticaretini engellemek için yabancı uyruklu hastalara organ bağışını yasaklamıştır. 

Bu uygulama ile İran’da nakillerin %78’icanlı donörden alınan organlarla gerçekleştirilmiştir. Etik 

açıdan birçok eleştiriye maruz kalmıştır. 

  Konu Türkiye açısından değerlendirilecek olursa, Sağlık Bakanlığı denetiminde Organ ve Doku 

Nakli Ulusal Koordinasyon sistemi var olup merkezi anlayışla yürütülen bir organizasyon vardır. 

Bakanlık bu konuda bir takım düzenlemelerle sorunları ve aksaklıkları gidermeye çalışmaktadır. 

  Organ Nakli için; hava, kara, deniz ambulans sistemleri oluşturulmuş, konusunda uzman 

bireyler yetiştirilmiş ve örgütlenmiş, yeterli ve gerekli teknik donanım sağlanmış, yoğun bakım ve 

ameliyathane koşulları iyileştirilmiş ve organ nakli için gerekli geri ödeme için finansman bakanlık 

tarafından sağlanmıştır. Bu açıdan Türkiye yeterli altyapıya sahip görünmektedir. Ancak birçok 

eksik yön de bulunmaktadır. Bunlar arasında kadaverik organ bağış kıtlığı, beyin ölüm tespit 

yetersizliği, beyin ölüm tespit komisyonunun yapısı, toplumsal farkındalıktaki eksiklik ve 

bilgilendirilmiş onam formunun içeriğinde ve alınmasında yetersiz olması, organ çıkarımındaki 

aksaklıklar, mesleki eğitimin yetersiz ve düzensiz olması, kalite kontrol sistemlerinin olmaması 

sayılabilir. 

   En temel sorun organ kıtlığı olarak görülmektedir. Başarılı ülkelerde devlet politikasının ve 

merkezi sistemlerin önemi ortaya çıkmaktadır. Ulusal koordinasyon ile yürütülen sistemlerde beyin 

ölümünün tespiti, organ bağış sayısının arttırılması, organ dağıtımında uygunluk, adalet ve eşitliğin 

sağlanması çok daha iyi durumda olduğu görülmektedir. 

 Hastanelerde ve periferde görevli organ bağışı koordinatörlerinin İspanya ve Yunanistan 

modelinde olduğu gibi uzmanlaşması sağlanmalı ve denetim sistemi getirilmelidir. Bu yolla, 2005 

yılında % 75 seviyesinden 2012 yılında %23 seviyesine düşmüş olan organ bağış oranının tekrar 

artırılması sağlanmalıdır. Hukuki düzenlemeler de en önemli görev yine devlet idaresine 

düşmektedir. Organ nakil yöntemlerinden itiraz yöntemine geçilebilir, ya da genişletilmiş donör 

kriterlerinin daha etkin kullanılabilmesi için çalışmalar yapılmalı, toplumun gerçekleri mutlaka göz 

önüne alınmalı ve konu hakkında toplum aydınlatılmalıdır. Yazılı ve görsel basın ve iletişimin tüm 

olanakları bu konuda kullanılabilir. Toplumsal farkındalık arttırılmalı ve bunun bir hastanın değil 

toplumun sorunu olduğu benimsetilmelidir. Sağlık hizmetleri sunulan tüzel veya özel birimlerde 

(aile hekimlikleri, dispanserler, devlet hastaneleri, özel hastaneler vb.) toplum bilgilendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Sivil toplum örgütlerinin de desteği artırılmalıdır. 

 Beyin ölümü tespit komisyonunun yapısı revize edilmeli ve 3 kişiye düşürülmeli. Organ nakli 

sağlama amacıyla yoğun bakım personeli bilgilendirilmeli ve düzenli eğitim uygulamaları 

yapılmalıdır. 

  Uluslararası işbirliği yapılmalı ortak eğitim programları düzenlenmeli ve tıbbi ve teknolojik 

yeniliklerin paylaşılmasında anlaşmalar düzenlenmelidir.  

 Organ nakli hizmetlerinin yönetiminde planlama çok önemli bir yere sahiptir. Her toplumun 

yapısı sosyal, kültürel, dinsel, geleneksel yapısı birbirinden farklıdır. Bu sebeple benzer modellerin 

farklı ülkelerdeki sonuçları aynı başarıyı sağlamamaktadır. Her ülke için, o ülkenin yapısına uygun 

bir sistem araştırılmalı ve planlanmalıdır. 
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İŞ YAŞAMINDA PRESENTEEİSM –SÖZDE VAR OLMA– OLGUSU: SAĞLIK VE 
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ÖZET 

Presenteizm geçmişte yönetim bilimlerinde geniş bir ilgi uyandırmasına rağmen, 

literatürdeki yerini son zamanlarda almıştır. Türk literatürü ise bu süreçte presenteizm olgusu 

açısından oldukça sınırlı kalmıştır. Presenteizm, hasta iken işte bulunma durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Absenteizmin (mazeretsiz gelmeme) tam zıddı olarak değerlendirilen sözde var 

olma (presenteizm), üretkenlik ve tıbbi açıdan bir takım sorunlar yaratarak, işletmeleri önemli 

maliyet kayıpları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Özellikle sağlık sektörü gibi yoğun çalışma 

saatlerinin geçerli olduğu işletmelerde, çalışanlar çeşitli nedenlerle (işten atılma kaygısı gibi) 

presenteizm yapmak zorunda kalmaktadır. Ancak yapılan presenteizmin yarattığı bireysel ve 

örgütsel sonuçlar ise yeterince bilinmemektedir. Bu bağlamda, presenteizm olgusunun öncülleri, 

absenteizm ile ilişkisi ve presenteizmin sağlık ve verimlilik açısından önemi incelenmiştir. Ayrıca, 

araştırma sonucunda uygulayıcılar ve çalışanlar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sözde var olma,  devamsızlık, işkoliklik, verimlilik kaybı. 

Jel Kodu: M12, M54, I10, J24, J53. 

THE PHENOMENON OF PRESENTEEISM IN THE WORKPLACE: THE IMPORTANCE 

IN TERMS OF HEALTH AND PRODUCTIVITY 

ABSTRACT 

Although presenteeism aroused a broad interest in management sciences in the past, it has 

taken place in the literature recently. However, the Turkish literature has been rather limited in 

terms of the phenomenon of presenteeism in the process. Presenteeism is usually defined as being in 

the workplace while sick. Considered to be the exact opposite of absenteeism, presenteeism exposes 

enterprises the significant cost losses creating a number of problems with respect productivity and 

health.  Employees working in the businesses being intensive work hours such as the health sector 

are forced to presenteeism various reasons (fear of dismissal etc.). However, the results of 

individual and organizational presenteeism are not known enough. In this context, it has been 

investigated the antecedents of presenteeism phenomenon, the relationship between presenteeism 

and absenteeism and the importance in terms of productivity and health of presenteeism. 

Furthermore, theoretical implications for both employees and practitioners are discussed. 

Key Words: Presenteeism, absenteeism, workaholism, productivity loss. 

Jel Code: M12, M54, I10, J24, J53. 
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Bir insanın sağlığı belki de onun sahip olduğu en önemli şeydir. Dolayısıyla sağlık 

olmaksızın insanların yapacağı en temel aktiviteler kısıtlanacak ya da tamamen ortadan kalkacaktır. 

Hiç kuşkusuz ki insanların bu en temel aktivitelerinden biri de çalışmaktır. Ancak insanların 

çalışarak sağlayacakları fayda ve verimlilik, onların sağlıklı olmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Genel 

olarak insanların sağlık durumu hakkında bilgi edinmek için yüzeysel bir sağlık risk 

değerlendirmesi (cinsiyet, yaş, boy, kilo, kolesterol, vücut kitle indeksi,  kan basıncı, sigara 

alışkanlığı, alkol tüketimi vb.) ile belirli bir sağlık risk oranına ulaşılabilir. Ortaya çıkan bu riskler 

ile sağlık maliyetleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok çalışma yapılmıştır (Yen vd., 1991; Yen 

vd., 2003; Boles vd., 2004; Burton  vd., 2006).  Ancak bu çalışmada çalışanların hastalıklarından 

dolayı katlanılan sağlık maliyetlerine değil, çalışanların hasta olduğu halde işe gitmesi 

(presenteizm) sonucunda orta çıkacak maliyetler ele alınacaktır. Çünkü hasta iken işyerinde 

bulunma olarak adlandırılan presenteizm, üretkenlik kaybı ve tıbbi açıdan bir takım sorunlar 

yaratarak, işletmeleri önemli maliyet kayıpları ile karşı karşıya bırakmaktadır (Johns, 2010: 519). 

Presenteizm konusunda yapılan birçok çalışma bu olgunun belirleyicileri, verimlilik üzerine etkisi 

ve önlenmesi konularını ele almış ancak çok az çalışma sağlık ile ilgili sonuçlarına odaklanmıştır 

(Aronsson ve Gustafsson, 2005). Bu bağlamda hazırlanan çalışmada, presenteizmin tanımı, 

öncülleri (nedenleri), verimlilik üzerindeki etkisi, sağlık ile ilgili sonuçları incelenmiş ve araştırma 

sonucunda uygulayıcılar ve çalışanlar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Presenteizm Tanımı 

Presenteizm veya sözde var olma literatürde “presenteeism”, “sickness presence” (Hansen 

ve Andersen, 2008: 956) ve “sickness presenteeism” (Caverley vd., 2007; Meerding vd., 2005) gibi 

terimlerle ifade edilmektedir. D’Abate (2007: 362) ise, presentizmi “nonwork-related presenteeism” 

ve “illness-related presenteeism” olarak sınıflandırmıştır. D’Abate’in (2007) yaptığı sınıflandırma 

incelendiğinde hastalıkla ilgili presenteizmin (illness-related presenteeism) literatürde yaygın olan 

presenteizm kavramını ifade ettiği gözlenmektedir. Ancak yapılan sınıflandırmada kullanılan işle 

ilgili olmayan presenteizm (nonwork-related presenteeism) ise, literatürde yer alan Türkçe ifadesi 

ile “sanal kaytarma, sanal aylaklık” (Kaplan ve Öğüt, 2012: 591; Kalaycı, 2010; Köse, 2012; 

Özkalp vd., 2012), İngilizce ifadesi ile “cyberslacking, cyberloafing, cyberbludging” (Lavoie ve 

Pychyl, 2001; Blanchard ve Henle, 2008; Lim, 2002; Mills vd., 2001) terimlerine karşılık 

gelmektedir. Günbeyi ve Gündoğdu (2010) ise, presenteizm için ilk defa Kompier ve Cooper’in 

(1999) kullandığı  “workaholism” teriminin Türkçe karşılığı olan “işkoliklik” terimini kullanmıştır. 

Ancak presenteizm için böyle bir kullanımda bulunmak uygun değildir. Çünkü işkoliklik ve 

presenteizm arasında önemli anlam farklılıkları vardır. Cooper (1998: 314) da Günbeyi ve 

Gündoğdu’nun (2010) kullandığı gibi presenteizm kavramını “işkoliklik-workaholism” kavramı ile 

eş anlamda kullanmıştır. İşyerinde uzun saatler çalışılması veya bu uzun saatler boyunca işle ilgisi 

olmayan davranışlarda bulunulması “workaholism-işkoliklik” ve “sanal kaytarma” kavramlarına 

karşılık gelmektedir. Bu nedenle Cooper’ın (1998) yaptığı çalışmada da presenteizm kavramının 

literatürdeki genel kanıdan uzak bir anlatımla ifade edildiği gözlenmektedir. Koçoğlu (2007) ise, 

yapmış olduğu çalışmasında kavramın Türkçe karşılığı konusunda herhangi bir öneride 

bulunmamıştır. Türkçe çalışmalar arasında sadece Çiftçi (2010) tarafından yapılan araştırmada, 

presenteizm kavramının Türkçe karşılığı olarak “işte var ol(ama)ma sorunu” kullanılmıştır. Bu 

kavram presenteizmin uluslararası literatürdeki anlamına en yakın kavram olarak değerlendirilebilir. 

Bu bağlamda kavramın ulusal alanyazında Türkçe olarak nasıl adlandırılacağı konusunda da 

incelemelerde bulunulmuş ve incelenen literatür doğrultusunda kavramın Türkçe karşılığının, “işte 

sözde var olma olgusu” olarak kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

Presenteizm en basit tanımıyla hasta iken, işyerinde bulunma olarak tanımlanabilir. Ancak 

presenteizm konusunda da çeşitli tanımlarda bulunulmuştur. Nowak’a (2006: 1) göre presenteizm, 

çalışanları düşük verimliliğe ve daha sonra da uzun süreli devamsızlıklara sürükleyen, kronik 

fiziksel ve zihinsel sorunların bir sonucudur. D’Abate’e (2007: 361) göre presenteizm çalışanların 
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işte olduğu, fakat hasta, yaralı veya diğer nedenlerden dolayı üst düzeyde çalışamadıkları durumu 

ifade etmektedir. Lamers vd., (2005: 807) göre çalışanın vücudunda bir ağrı varken, çalışmak 

zorunda kalması ve bunun da üretkenlik kayıplarına yol açması presenteizm olarak adlandırılmıştır. 

Hemp’e (2004:49) göre presenteizm kişinin işte olması fakat hastalık veya diğer nedenlerden dolayı 

tam olarak görevlerini yerine getiremediği ve kişinin üretkenlik kaybının üçte biri veya daha 

fazlasından sorumlu olan bir durumdur. Koopman vd. (2002) ise presenteizm’i fiziksel olarak iş 

yerinde olunmasına rağmen verimliliğin azaltılması ve normal iş kalitesinin altında bir performans 

sergileme olarak tanımlamışlardır. 

Bu tanımlamalardan yola çıkılarak presenteizmin daha kapsamlı bir tanımı yapılacak 

olunursa, presenteizm çeşitli nedenlerle hasta iken işyerinde bulunma sonucunda ortaya çıkabilecek, 

çeşitli sağlık sorunları ve verimlilik kayıpları ile karakterize edilebilen bir olgudur. 

Presenteizmin en yoğun olarak görüldüğü sektörler ise bakım, yardım ve eğitim 

sektörleridir. Bu sektör çalışanları ise hemşirelik ve ebelik çalışanları, kayıtlı hemşireler, huzurevi 

yardımcıları, temel zorunlu ilköğretim öğretmenleri, ilköğretim ve okul öncesi eğitimcilerdir 

(Aronsson vd., 2000). 

2.2. Presenteizmin Nedenleri 

Presenteizmin şirketlere ciddi maliyetleri söz konusudur ve insan kaynakları ve üst düzey 

yöneticilerin değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle presenteizmi ortaya çıkaran 

nedenlerin bilinmesinde yarar vardır.  

Munir vd. (2008: 1461-1462) göre absenteizmi (mazeretsiz gelmeme) önlemeye yönelik 

geliştirilmiş katı katılım yönetimi politikaları, yoğun baskı (Cooper, 1998), baskı sonucunda ortaya 

çıkan düşük bir psikolojik ruh hali veya diğer negatif psikolojik durumlar (Lerner, 2001) ve 

psikolojik sağlık risk algısı (Burton vd., 2006) prensenteizme yol açmaktadır. Ayrıca hastalığın ifşa 

edilmesine yönelik etik değerlerin ihlal edilebileceği korkusu (Meerding vd., 2005), terfiden 

mahrum kalma korkusu –kariyer fırsatları–, işyerindeki kültürel bariyerler, görev yerinin 

değiştirilmesi korkusu, arzulanan ve gerçekteki çalışma saatlerinin birbirine uymaması, örgütsel 

normlar ve iş taleplerini karşılamaya yönelik zaman baskısı –aşırı iş yükü– da presenteizm 

davranışını teşvik etmektedir (Simpson, 1998; Carveley vd., 2007: 318; Munir vd., 2008: 1461; 

Böckerman ve Laukkanen, 2010; Aydemir, 2011).  

Örgülsel küçülme (downsizing) ve modernizasyon aşamasında olan işletmelerde, 

işletmeden atılma korkusunda olan çalışanlar daha düşük oranda absenteizm ve absenteizmle ilgisi 

olan diğer bir insan kaynakları problemi olan presenteizm davranışı gösterebilmektedirler (Firns 

vd., 2006: 115; Caverley vd., 2007; Watson Wyatt Worldwide, 2007; Munir vd., 2008: 1461; 

Aydemir, 2011). Buna göre çalışanların presenteizmi absenteizme bir ikame olarak gördükleri 

belirlenmiştir. 

Aydemir’e (2011) göre presenteizm, kararlar verme yetkisinin olmaması veya yöneticisinin 

desteğini alamama duygusu veya işkolik (Schaufeli vd., 2009; Cooper, 1998) olmaktan da 

kaynaklanabilmektedir. Bunun yanında çalışanın hastalık nedeniyle işe gelmeme durumundan 

sonra, kalan işi yeniden yapmak zorunda olması da (yeri doldurulamaz olma) presenteizmi 

etkileyebilmektedir (Aronsson, 2000). 

Hansen ve Andersen (2008: 957-958) presenteizmin nedenlerini işle ilgili faktörler, kişisel 

durumlar ve tutumlar olmak üzere üçe ayırmıştır. İşle ilgili nedenler; zaman baskısı, iş görevleri 

üzerindeki kontrol seviyesi, çalışma arkadaşlarıyla olan ilişki ve çalışma koşullarıdır (iş 

güvensizliği, belirli bir koşula bağlı veya süreli çalışma).  Kişisel koşullar; çalışanın finansal 

(ekonomik) durumu (Aronsson vd., 2000), aile hayatı, kişisel psikolojik unsurlardır (aşırı bağlılık 

gibi). Tutumlar ise, hastalık olduğunda hastalık izninin alınmasının mantıksız olarak görülmesi, 

evde kalmanın diğer insanlara haksızlık olduğu yönündeki iş etiklerine yönelik algılar, toplumlar 

arasındaki algı farklılıkları gibi çalışan ve işverenlerin tutumlarından oluşmaktadır. 
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Caverley vd. (2007: 314) presenteizm davranışı gösterilmesine neden olan rahatsızlıklar 

olarak, baş ağrısı, sırt/boyun/omuz ağrısı (Aronsson vd., 2000), karın ağrısı, soğuk algınlığı/nezle 

olarak tespit etmiştir ve rahatsızlıklar temel olarak akut/kronik olmayan ve psikolojik durum ile 

ilgili rahatsızlıklar olarak sınıflandırılmıştır  (Caverley vd., 2007: 314). Ayrıca yorgunluk, 

tükenmişlik, alerjiler ve sırt ve boyun ağrıları gibi kronik ağrılar, migren, depresyon (Blassingame, 

2002; Aronsson vd., 2000) gibi ruh sağlığına ait durumlar presenteizme neden olan diğer faktörler 

arasındadır (Nowak, 2006: 2). Çalışan sağlığı ile presenteizm arasındaki ilişkiyi inceleyen bir başka 

çalışmaya göre de alerjik rahatsızlıklar (Szeinbach vd. 2007), eklem problemleri, vücut ağırlığı ve 

fiziksel aktivitelerin azlığı gibi sebeplerin verimlilik üzerinde etkili olduğu ve presenteizm ile ilişkili 

olduğu saptanmıştır (Schultz ve Edington, 2007).  

Abdi İbrahim’in yaptığı bir açıklamada ilaç satışlarının düştüğü ancak depresyon 

tedavisinde kullanılan ilaç satışlarının arttığı belirtilmiştir (Ergu, 2009). 2003 yılında 14 milyon 238 

bin kutu antidepresan satılmış iken, 2012 yılında ise %160 artışla 36 milyon 881 bin kutu 

antidepresan ilaç satılmıştır (Aydın, 2012). Bu durum esasında iş yaşamında karşılaşılan 

presenteizm olgusu ile alakası bulunan bir sonuç olabilir. Çünkü tıbbi anlamda gerekli yeterlilikleri 

karşılama gücü olmayan çalışanların çeşitli nedenlerle işinin başında olması, onu tükenmişlik 

duygusuna itebileceği gibi bu sorunu depresyon ilaçlarının kullanımı yoluyla da aşmaya itebilir. Bu 

sorun sadece ilaçlarla çözülecek bir sorun olmayıp, bazı tıbbi danışmanlık hizmetlerini de gerektiren 

bir süreçtir. Ancak bu süreçte yeterli desteği alamayan çalışan sorunun çözmekten ziyade bu sorun 

ile birlikte işine gelmekte ve süreç daha da karmaşık hale gelmektedir. 

Simpson (1998), Virtanen vd. (2003), Theroell vd. (2003) ve Heponiemi vd. (2010) 

tarafından yapılan araştırmalarda sözleşmeli çalışanların sürekli çalışanlara göre daha az 

presenteeism sergiledikleri, subjektif güvensizlik durumun daha fazla presenteeism’e sebep olduğu 

ve presenteizmin daha çok yaşça büyük (Heponiemi vd., 2010) bazı çalışmalarda kadın (McKevitt 

vd., 1997; Aronsson vd., 2000; Theroell vd., 2003; Aronsson ve Gustafsson, 2005), bazı 

çalışmalarda ise erkek çalışanlarda (Simpson, 1998; Demerouti vd., 2009) daha çok söz konusu 

olduğu gözlenmiştir. İş güvensizliği genel olarak presenteizmin önemli tetikleyicileri arasında yer 

almaktadır (Cooper, 1998; Theroell vd., 2003). Çünkü iş güvensizliği, sosyal ve ekonomik baskıları 

da (Dew vd., 2005) beraberinde getirerek presenteizme neden olmaktadır.  

Löve (2010) tarafından yapılan araştırmada performans tabanlı benlik saygısının preseteizm 

üzerindeki etkisi sağlığı zayıf olan bireylerde sağlığı iyi olan bireyler göre dört kat daha fazla 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte genel sağlık (Prasad vd., 2004), psikolojik 

gereksinimler, fiziksel gereksinimler, ekonomik problemler ve meslek gibi kişisel özellikler de 

presenteizmin diğer birer açıklayıcısıdır. 

Çalışanların presenteizm yapma nedenlerini sadece dışsal faktörlere bağlamak da 

presenteizmin nedenlerini açıklamamaktadır. Bunun yanında çalışanları presenteizm yapmaya iten 

çeşitli içsel faktörler de vardır. Örneğin, McKevitt vd. (1997) tarafından yapılan bir araştırmada, 

doktorların kendileriyle ilgili küçük sağlık sorunlarının üstesinden gelmelerinden dolayı, diğer 

sağlık çalışanlarına göre daha az presenteizm davranışı gösterdikleri ve hasta rolünü kolaylıkla 

kabullenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise kültürel ve 

örgütsel nedenlerden dolayı çalışanların işe gitmemeleri halinde diğer çalışma arkadaşlarının 

üzerine binecek olan fazladan iş yükünden çekindikleri için presenteizm yapmalarıdır. 

Hansen ve Andersen (2008) tarafından yapılan araştırmada da zaman baskısı (bir 

denetleyici rol üstlenilmesi) ve çalışma arkadaşları ile olan ilişkisinin (küçük bir işletmede çalışma, 

standart olmayan çalışma saatleri ve işbirliği düzeyi ile ölçülen) presenteizm davranışı artırdığına 

ulaşılmıştır. Ancak bunun yanında kişisel koşullar ve tutumlar (işi evi gibi görme, işine aşırı bağlı 

olma gibi) da presenteizm düzeyini artırmıştır. Ayrıca absenteizme karşı geleneksel bir tutum 

izleyenlerin, yani bu davranışı yanlış olarak görenlerin daha fazla presenteizm yaptıkları 

belirlenmiştir. Genel olarak presenteizm davranışı gösterilmesinde, işle ilgili faktörler, kişisel 
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koşullar ve tutumlardan biraz daha önemli olarak görülmüştür (Hansen ve Andersen, 2008: 963-

964). 

Ayrıca, çalışma arkadaşlarına güven (Grinyer ve Singleton, 2000), denetleyici (gözetmen) 

desteği ve iş tatmini gibi iş faktörleri ile artan presenteizm arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir 

(Caverley vd., 2007: 318).  

2.3. Presenteizmin Sonuçları 

Presenteizm çalışma hayatında sağlık gelişimi ve oluşturduğu riskler açısından son derece 

önemli sonuçlar doğurmakta (Grinyer ve Singleton, 2000; Aronsson ve Gustafsson, 2005; 

Bergström vd., 2009) ve çalışanların yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır (Lamers vd., 

2005: 812). Presenteizmin sağlık açısından yaratmış olduğu sonuçlar, aşağıda yer alan araştırmalar 

bağlamında açıklanacaktır. 

Ricci ve Chee (2005: 1228) tarafından yapılan araştırmada çalışanların presenteizm 

yapmalarının sonucu olarak beş tür davranış gözlenmiştir. Bu beş özel davranış; konsantrasyon 

kaybı (Nowak, 2006: 2), iş tekrarı, işi yavaş bir şekilde yapma, işte yorgun hissetme ve işteyken 

hiçbir şey yapmamadır. Hemp (2004: 50) ise bu beş özel davranışı, işin miktarında düşme (işi yavaş 

yapma, aynı işleri tekrar etme) ve işin kalitesinde düşme (hatalar yapma) olarak iki temel başlık 

halinde toplamıştır. 

Munir vd. (2008: 1461) tarafından yapılan araştırmada absenteizmi önlemeye yönelik 

getirilen katılım yönetimi politikalarının etkin olmamasının bir sonucu olarak, çalışanlarda düşük 

bir psikolojik ruh hali, stresle ilgili semptomlarda artış ve iş memnuniyetsizliği görülmüştür (Munir 

vd., 2008: 1462). Bunun yanında, yoğun baskının hat yöneticileri üzerinde daha baskın olduğu ve 

bir zorunlu uygulama olarak hastalığın ifşa edilmesi sonucunda da çeşitli etik ihlaller söz konusu 

olmuştur. 

Schaufeli vd. (2009) tarafından yapılan araştırmada, işkolik olduklarından dolayı 

presenteizm davranışında bulunan çalışanların, diğer çalışanlarla karşılaştırıldığında yüksek 

düzeyde tükenmişlik (Savaarvala, 2006: 8; Demerouti vd., 2009)  ve minimum düzeyde mutluluk, 

performans ve dinlenme sergiledikleri gözlenmiştir. Cooper’a (1998) göre presenteizm davranışı iş 

yerindeki baskının bir ürünüdür ve bu davranış sürdürüldüğü sürece de son derece yıkıcı sonuçlar 

doğurabilecek işkolik çalışanların olması olasıdır. İşkoliklik kültürü sağlığın bozulmasına ve bunun 

devamında da ciddi aile sorunlarına sebep olan bir durumdur.  

Demerouti vd. (2009) çalışanların performanstaki düşüklüğü telafi etmek için presenteizm 

yaptıkları ve bu telafi stratejilerinin uzun dönemde duygusal tükenmişliğe neden olduğunu 

belirtmiştir. Buna göre duygusal tükenmişlik yaşayan çalışanların iş yerindeki verimleri düşecek ve 

ortaya çıkan maliyet kaybı, işe gitmedikleri zamanki kayıplardan daha fazla olacaktır.  

Virtanen vd. (2003) tarafından yapılan çalışmada, daha az presenteizm yapmak zorunda 

bırakılan sözleşmeli çalışanların, sürekli çalışanlara göre daha fazla iş yüküne ve daha düşük iş 

güvenliği –düşük enerjiye yol açarak– (Nowak, 2006: 2) ve iş memnuniyetine maruz bırakıldıkları 

saptanmıştır. 

Presenteizm absenteizm davranışı düzeyine gelene kadar çeşitli verimlilik kayıpları ile 

işletmeleri karşı karşıya bırakmakta, sonra absenteizm davranışı gerçekleşmekte ve daha sonra da 

çalışan işletmede yok iken kaybedilen ücretin karşılanması adına çok çalışılması sonucunda kısa ve 

uzun süreli sakatlıklar meydana gelmektedir (Nowak, 2006: 1). 

Jena vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada özellikle asistan hekimlerin hastayken 

çalışmaları için baskı görmesi gibi sebeplerle çalışmaya zorlanmasının, hastalıkların diğerlerine 

yayılmasında ve meslektaşların performansının düşürülmesinde önemli bir faktör olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Çünkü diğer arkadaşlarının çalışmadığını gören çalışanların da onlar gibi davranması 

olasıdır (Çoban ve Harman, 2012: 164). 
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Presenteizme yönelik çalışanları hastalıkları olduğu halde işe gelmeye zorlayan politikalar, 

nitelikli çalışanların kendilerine değer vermediklerini düşünerek işletmeden ayrılmalarına kadar 

gidebilmektedir (Munir vd., 2008). İşletmede bulunduğu sürece çalışan için yapılmış olan eğitim ve 

geliştirme yatırımları ise, bu ayrılmalarla kaybedilmektedir. Çalışanların ayrıca işletmeden 

ayrılmasa bile üzerindeki bu yükü kaldıramamanın bir sorucu olarak, benliklerini yitirmeleri de 

olasıdır (Demerouti vd., 2009). 

2.4. Presenteizmin Neden Olduğu Verimlilik Kayıpları 

Bir işletmenin genel performans ve gücünün sürdürülebilirliği açısından işgücün verimliliği 

kritik bir öneme sahiptir (Koopman vd., 2002). Presenteizmin yönetilmesi, absenteizme –mazeretsiz 

gelmeme– göre işletmeler için önemli bir rekabet avantajı kaynağıdır (Hemp, 2004). Çalışanlar 

açısından değerlendirildiğinde ise, çalışanın sağlık koşullarını kötüleştirmesi, yaşam kalitesine zarar 

vermesi ve verimliliği azaltması bakımından presenteizm önemli bir olgudur (Johns, 2010).  

Presenteizm sonucu işletmelerin karşılaştıkları maliyetler, absenteizm maliyetlerinden çok daha 

fazladır (Hemp, 2004; Finkelstein vd., 2010). Bu kapsamda aşağıda yer verilen araştırmalarda 

presenteizmin neden olduğu verimlilik kayıpları araştırma sonuçlarına dayanılarak sayısal verilerle 

açıklanacaktır.  

2008 yılında Danimarka’da 12,935 çalışan ile gerçekleştirilen bir araştırmada, işgücünün 

%70’inin en az bir kez presenteizm yaptığı sonucuna ulaşılmıştır (Hansen ve Andersen, 2008: 963-

964). 1997 yılında İsveç’de 3,801 çalışan ile gerçekleştirilen bir araştırmada ise, katılımcıların bir 

önceki yıl ile kıyaslandığında, hasta hissettikleri halde 2 ya da daha fazla kez işe gitmek zorunda 

oldukları belirlenmiştir (Aronsson vd., 2000). Bu sonuçlar presenteizmin, mazeretsiz işe gelmeme 

kadar yaygın olduğunu göstermektedir. 

Presenteizm kişinin üretkenlik kaybının üçte biri veya daha fazlasından sorumlu olan bir 

durumdur (Hemp, 2004: 49). 1999 yılında Tampa İşveren Sağlık Koalisyonu tarafından 17 

rahatsızlık üzerinde yapılan araştırmada, presenteizmin absenteizmden 7,5 kat daha fazla üretkenlik 

kaybına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Lowe, 2002). Blassingame (2002) ise 2001 yılında 

Yale Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı araştırmadan yola çıkarak, kronik depresif belirtilere 

sahip olanların olmayanlara göre 7 kat daha fazla üretkenlik kaybı yaşadığını ifade etmiştir. 

Amerikan Verimlilik Denetimi tarafından Amerika’da bir yıldan daha uzun bir sürede 29,000 

çalışandan toplanan veri neticesinde, ağrı ve depresyon kaynaklı presenteizmin $150 milyardan 

daha fazla bir maliyete neden olduğu saptanmıştır (Hemp, 2004: 49). Meerding vd. (2005: 521) 

yaptıkları araştırmada, sağlık problemleri inşaat ve endüstri işçilerinin iş verimliliği üzerinde %5-12 

düzeyinde bir kayba yol açarken, ortalama verimlilikte ise %12-28 düzeyinde bir verimlilik kaybına 

yol açmıştır. Bu durum sağlık çalışanlarında verimlilik kaybının ortalama verimlilikte, 2 kattan daha 

fazla verimlilik kaybı ile sonuçlandığı şeklinde yorumlanabilir. Harward ve Cornell 

Üniversiteleri’nden araştırmacıların yaptıkları araştırma sonucunda presenteizmin absenteizmden 

7,5-10 kat daha fazla üretkenlik kaybına yol açtığı gözlenmiştir. Sayısal olarak bu verimlilik kaybı 

hesaplandığında, presenteizmin Amerikalı işletmelere $150-250 milyar maliyet getirdiği 

hesaplanmıştır. Bu maliyet kaybı Kanada (Amerika’nın 1/10’u oranında olduğu varsayılarak) 

bazında dikkate alındığında ise, yıl başına $15-25 milyar bir kayıp söz konusudur Ayrıca 

araştırmada diğer maliyet kayıpları da hesaplanmıştır ve bu maliyet kayıpları (absenteizm, ücret, 

uzun süreli sakatlık, kısa süreli sakatlık kayıpları) arasında presenteizmin oranı %71 olarak 

bulunmuştur (Nowak, 2006: 2).  

Ricci ve Chee (2005: 1227) tarafından yapılan araştırmada, obez çalışanların (%42.3) 

normal veya fazla kiloda olan çalışanlardan sağlık durumu açısından daha az üretken olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Amerikalı işverenlere normal kilodaki kişilerle karşılaştırıldığında, yıllık 11.7 

milyar dolarlık ilave bir maliyet neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu oranın kabaca %67.8’i ise 

presenteizmden kaynaklanmaktadır. Finkelstein vd. (2010) tarafından yapılan araştırmada obeziteye 

bağlı olarak yapılan presenteizm davranışının işletmelerde ise, görünmeyen önemli verimlilik 
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kayıplarına sebep olduğunu bulunmuştur. 3. derecede obez olan çalışanların işletmeye olan aşırı 

kayıpların %61’den sorumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. ABD’de yapılan çok geniş kapsamlı 

bu araştırmada 3. derece obez kadınların 1 yıldaki presenteizm gün sayısı, 22.7; 3. derece obez 

erkeklerin presenteizm gün sayısının ise 21.9 gün olduğu saptanmıştır. Yıllık presenteizme bağlı iş 

kaybı, erkekler için $15 milyar dolar, kadınlar için ise $15 milyar dolar olarak belirlenmiştir. 

ABD’de çalışanların obeziteye bağlı iş kayıplarının maliyetinin yıllık olarak ABD’ye 30 milyar 

dolar olduğunu ve bu para ile 734 bin kişiye ek istihdam oluşturulabileceğini belirtmekte (yıllık 

ücret $42 bin olarak varsayıldığında). Bu sonuçlar, firmalara getirdiği verimsizlik nedeni ile 

obezitenin neden maaşlarda düşmeye yol açtığını (özellikle de kadınlarda) açıklamaktadır 

(Finkelstein vd., 2010: 974-975). Bank One tarafından 2000 yılında açıklanan raporda ise, 

maliyetler doğrudan ve dolaylı maliyetler olarak ikiye ayrılmıştır. Dolaylı maliyetlerden 

presenteizm toplam maliyetlerin %63’ünü ($311,8 milyon), absenteizm %6’sını ($27 milyon), kısa-

dönem sakatlık %6’sını ($27 milyon), uzun-dönem sakatlık %1’ini ($6 milyon); doğrudan 

maliyetler ise, sadece %24’lük ($116,2 milyon) oranla tıbbi ve ilaç kullanımına ait maliyetlerden 

oluşmaktadır (Hemp, 2004: 52). 

Presenteizm absenteizm ve sakatlıktan daha maliyetli bir durumdur. Lamers vd. (2005: 810) 

göre üretkenlik kaybının %52’sinden sırt ağrılarının, %7’sinden diğer sağlık problemlerinin ve 

%10’undan ise, bilinmeyen nedenlerin sorumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Burton’un (2001) 

belirttiği üzere herhangi bir ilaç tedavisi görmeyen ve alerjisi olan çalışanların, alerjisi olmayan 

çalışanlara oranla verimliliklerinde %10’luk bir kayıp söz konusudur. Burton vd. (2006) tarafından 

yapılan çalışama ise, her bir sağlık riski faktörü verimlilikte %1.9 kayba sebep olmakta ve her bir 

risk faktörü başına yıllık parasal maliyet $950’dır. Goetzel vd. (2004: 406) tarafından 374,799 

kişiden gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmada ABD’de ortalama olarak bir çalışanın 

presenteizminin yaklaşık olarak $200’dan daha fazla bir iş üretkenliği kaybına yol açtığı tahmin 

edilmektedir. Ayrıca yazarlar işverenler tarafından karşılaşılan sağlıkla ilgili tüm maliyetlerin %18-

%61’lik kısmının, presenteizmin neden olduğu kayıplarına yüklenebileceği sonucuna ulaşmışlardır 

Goetzel vd. (2004: 407). Bu kayıplardan en yüksek olanlarının bir kısmı artrit için yıllık kişi başı 

maliyet, yaklaşık olarak $252, hipertansiyon için $247, depresyon/üzgünlük/zihinsel rahatsızlıklar 

için $246 ve alerji için ise $222’dır.  Ortalama ilave maliyet ise kişi başına $255’dır. Maliyet 

kayıplarına yol açtığı için, araştırma kapsamına alınan diğer rahatsızlıklar ise, astım, herhangi bir 

kanser, diyabet, kalp rahatsızlığı, migren/baş ağrısı ve solunum rahatsızlığıdır. 2004 yılında 

Amerika’da gerçekleştirilen bir araştırmada ise, presenteizmin yarattığı üretkenlik kaybı ve uzun 

süren hastalık nedeniyle işletmelere yıllık $180 milyar bir maliyet oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İlgili araştırmada yıllık kişi başı presenteizm maliyeti ise, $22-157 arasında hesaplanmıştır (Samuel 

ve Wilson, 2007: 5).  

Yukardaki araştırma sonuçlarından görüldüğü üzere presenteizm yapan çalışanların sebep 

olduğu maliyet kayıpları (özellikle sağlık sebeplerinden dolayı) sadece bireysel anlamda bir 

maliyetten ziyade çarpan etkisine sahip olup, daha makro düzeyde zararlara neden olmaktadır. 

Dolayısıyla ortaya çıkan bu maliyet kayıpları sadece birey ve çalışılan örgüt arasındaki düzeyi 

aşarak tüm örgütü ya da toplumu ilgilendiren önemli bir sorun haline gelmektedir. 

3. Sonuç 

Genel olarak presenteizm işletmeler için verimlilik kayıpları, çalışanlar için ise, fiziksel ve 

psikolojik sorunlara sebep olan ve çözülmesi yüksek önem arz eden bir olgudur. Presenteizm, etkisi 

gittikçe büyüyen bir sağlık ve verimlilik riski olarak görülmektedir. Buna göre yöneticiler ya da 

işverenler presenteizme diğer sağlık riskleri gibi yaklaşmalı, bu riski azaltmalı ya da ortadan 

kaldırmalıdır. Presenteizmin verimlilik üzerindeki olası etkilerini sınırlandırmak için presenteizme 

sebep olan ana risk faktörleri belirlenmeli ve bu faktörleri minimuma indirgeyecek stratejiler 

belirlenmelidir (Demerouti vd., 2009). 
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Presenteizm hakkında yapılan araştırmaların çoğu, tıp literatürü içerisinde görülmekle 

beraber (D’Abate, 2007: 364), örgütsel davranış alanında ise presenteizm yeterli ilgiyi görmemiştir. 

Ancak presenteizm sağlık açısından olduğu kadar, işletmeleri önemli maliyet kayıpları ile de yüz 

yüze bırakan bir olgudur. Çünkü bir çalışanın işte olup olmadığı rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. 

Fakat çalışan sağlık durumundan dolayı gizli bir performans düşüklüğü yaşıyor ve bunu dile 

getirmiyorsa, bu durumda sorunun nereden kaynaklandığını belirlemek son derece zordur 

(Hemp,2004). Bu nedenle presenteizmin iki yönlü olarak değerlendirilmesinde yarar vardır. 

Bununla birlikte presenteizm davranışında bulunulmamasına yönelik yapılan iyileştirme 

çabalarının, absenteizme göre çok daha kısa bir sürede etkili sonuçlar verebileceği göz ardı 

edilmemelidir (Caverley vd., 2007). Çünkü presenteizme neden olan medikal problemler ve 

semptomlar kolaylıkla değiştirilebilmekte ve tedavi edilebilmektedir (Nowak, 2006: 2). 

Presenteizmin engellenmesi amacıyla yapılacak salgın hastalıklara yönelik önleyici tedbirler 

(grip aşısı yapılması gibi), hastalıklara neden olabilecek motivasyon kaybının önlenmesine yönelik 

uygulamalar, çalışanın sağlıklı yaşamasına izin verecek ve düzenli beslenmesini destekleyecek 

(özellikle de obez çalışanlar için) geçim standardının oluşturulması (Ricci ve Chee, 2005: 1233-

1234), esnek çalışma saatleri (Aronsson vd., 2000: 509; Lowe, 2002).), sanal çalışma imkanı (Lowe, 

2002).ve meydana gelen sağlık probleminin bir daha ortaya çıkmaması için alınacak olan koruyucu 

tedbirler genel uygulamaya dönük tedbirler arasında sayılabilir (Aydemir, 2011). Aynı zamanda 

çalışanları hasta olmaları durumunda ücretli hastalık iznine teşvik etmeye yönelik uygulamalar da 

yüksek riskli sektör ve mesleklerdeki ölümcül olmayan mesleki yaralanmaların işletmelere olan 

etkisini azaltabilmektedir (Asfaw vd., 2012; Aronsson vd., 2000: 508). Diğer yandan daha iyi bir iş-

yaşam dengesinin kurulması, uygun bir stres yönetimi programının geliştirilmesi (Lowe, 2002), 

çalışanlara hastalandıklarında işe gitmemelerinin gerektiği kültürünün yerleştirilmesi ve buna uygun 

bir örgüt ikliminin sağlanması (Demerouti vd., 2009), sağlık ve fitness programları geliştirilirken 

aynı zamanda çalışanlarla işverenler arasında açık bir iletişim geliştirilmesi ve pozitif iş ilişkilerinin 

geliştirilmesi (Savaarvala, 2006: 8), zorunlu izin, tatil yardımları (Aronsson vd., 2000: 509), aşırı iş 

yükünü azaltıcı önlemler (Lowe, 2002), uygun katılım yönetimi politikaları (Munir vd., 2008) 

presenteizmi azaltıcı diğer öneriler arasında sayılabilir.  

Bunlara ek olarak çalışanlardan beklenenlerin daha insani boyutlarda olması, gerçekçi bir 

beklenen ve yapılan dengesinin sağlanması, çalışanların sosyal ve psikolojik yapıları dikkate 

alınarak önce insan felsefesinin yerleştirilmesi, kısa dönemli çalışan faydasından ziyade, uzun 

dönemli çalışan sağlığı ve kurum faydası düşünülerek, çalışan ve kurum verimliliğinin maksimum 

düzeye çıkarılması amaçlanmalıdır. 

Presenteizmin bu önemine rağmen Watson Wyatt Worldwide tarafından 2007 yılında bir 

araştırmada, katılımcıların sadece %15’i, yöneticilerin presenteizm davranışını izlediklerini; %18’i 

ise yöneticilerin bu konuda eğitildikleri yönünde fikir belirtmişlerdir. Presenteizmi azaltma ve 

yönetme konusunda ise, işletmelerin %26’sı onu yönetmek için yöneticilerini eğittiklerini; %31’i 

ise, presenteizmi azaltmak için bir İnsan Kaynakları departmanına sahip olduklarını ifade 

etmişlerdir. Araştırma sonuçları çalışanlar ve işveneler açısından presenteizme verilen önemin ne 

kadar az olduğunu göstermektedir. Halbuki presenteizm oluşturduğu riskler ve maliyet kayıpları 

açısından, insan kaynakları yöneticilerinin ve üst düzey yöneticilerinin stratejik olarak yaklaşması 

gereken bir konudur. 

Presenteizmin istekli yapılıp yapılmadığı, hasta olup, esnek çalışma saatlerinin bir sonucu 

olarak evden çalışan kişilerin –sanal ofis çalışanlarının– presenteizm kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği ve diğer örgütsel değişkenlerle presenteizm arasındaki ilişkiler, ayrı bir 

araştırma konusu olarak ele alınabilir.  
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ÖZEL HASTANELERİN SOSYAL MEDYADAKİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİNİN 

TAKİPÇİLER VE HASTALAR ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Onur Tuhta
59

 

 

 

 

ÖZET 

Sosyal medya her geçen gün daha da gelişmekte ve daha da profesyonelleşmektedir.  Bu 

ortamlarda kişiler arası iletişim ön plandayken artık kitleler arası iletişim de gündemdedir. İletişim 

ve tüketici odaklı yeni pazarlama anlayışları, kurumların hedef kitlelerine düzenli ve hızlı iletişime 

geçmelerini ve marka itibarı yaratmada sosyal medyayı kullanmalarını zorunlu kılmıştır. 

Günümüzde kurumların başarılı bir biçimde misyonlarını gerçekleştirmeleri ve hedef kitlelerine bu 

başarılarını yansıtabilmeleri için kurum ve marka itibarlarını doğru oluşturmaları gereği doğmuştur. 

Bilgi akışının serbest ve hızlı bir şekilde geliştiği sosyal medyada, marka ve marka itibarının 

olabildiğince sağlam temellere dayanması ve güvenilirliğinin çok güçlü olması gerekmektedir. 

Sağlık sektöründeki hassasiyetin ve bilginin ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulunduracak 

olursak; markanın, sosyal mecrayı iletişime geçtiği kitleye hizmetini doğrudan satmak ve reklamını 

yapmak için kullanmak yerine hedef kitlesine bilgilendirici ve yönlendirici bir mantıkla 

yaklaşmalıdır. Bu yüzden uygulamaların satıştan arındırılmış, bilgiye ve bilime dayanan paylaşımlar 

olması gerekmektedir. Sosyal medyayı ve interneti aktif şekilde kullanan 167 kişi ile yapılan Özel 

Hastanelerin Sosyal Medya Davranışlarının Takipçiler Üzerine Etkisi adlı ankette kullanıcıların 

tutumları incelenmiştir. Anketlerdeki eğilimlerden yola çıkarak sosyal medyadaki özel hastanelerin 

davranışları sonucu imaj algısı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, marka, özel sağlık sektörü. 

 

 

PRIVATE HOSTITALS AND PATIENTS FOLLOWERS SOCİAL EFFECTS OF THE 

MEDİA MARKETİNG METHODS 

 

ABSTRACT 

Social media is becoming more and more professional and improving each day. Once an 

interpersonal communications medium; social media has now become a medium for groups as well. 

New marketing attitudes focusing on communication and individuals have forced institutions to 

engage in social media in order to create a reputation and to get instant feedback from clients. 

Today there is an increasing need for institutions to create and maintain a positive, respected image 

if they wish to fulfill their mission statements and reflect this success to their clients. Social media, 

with its fast and free flow of information, requires brand reputations to be highly reliable and 

consistent. When we consider the importance of sensitivity and knowledge in the health industry, it 
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becomes clear that instead of using social media as a direct marketing & sales tool, institutions 

should approach this medium in an informative & guiding attitude. The applications, therefore, 

should be free of selling strategies and should rely on knowledge and science. A survey (The effect 

of the behavior of private health organizations on their followers) with 167 participants that are 

active social media users examined the behavior of users. Based on the inclinations in this survey, 

the image perception resulting from the attitude of private health organizations in social media is 

assessed. 

 

Keywords: social Media, brand, private health industry. 

 

1.GİRİŞ ve AMAÇ 

Rekabet ortamında bulunan, hizmet odaklı tüm işletmelerde marka, hizmet kalitesi, iletişim 

ve pazarlama önemli bir yer tutmaktadır. 

Günümüzde temel marka yönetimi ve pazarlama yöntemleri sosyal medyaya da sıçramış 

durumda. Ancak sosyal medya hastaneler için yeni bir olgudur. Hastaneler bu faaliyetlerini sosyal 

medyada uygulamaya başlamasıyla, verdikleri hizmetlerden faydalanan tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçları sunucuya daha hızlı ulaşacaktır. Bunun sonucunda da daha kaliteli ve tüketici odaklı bir 

hizmet sunumunun yanında tüketiciyle kurumun ilişkisi de gelişecek ve marka hedef kitlece daha da 

sağlamlaşacaktır. 

Araştırmanın amacı; ülkemizdeki sağlık sektöründe önemli rol oynayan özel hastanelerin 

pazarlama ve iletişimin modern yollarından biri olan sosyal medya kullanımının değerlendirilmesini 

ve bunun sonucunda oluşan tüketici/hasta davranışlarının araştırılması hedeflenmiştir. 

 

2. ARAŞTIRMANIN GEREÇ ve YÖNTEMİ 

2.1 Evren ve Örneklem 

Araştırma evreni; sosyal medyayı aktif kullanan tüketicilerdir. Anket, kişilere internet 

ortamında oluşturulan bir form ile yine internet üzerindeki ağlar aracılığı ile dağıtılmıştır. Toplamda 

167 sosyal medya kullanıcısına ulaşılmıştır. Sosyal medyadaki hastane uygulamaları, 

bilgilendirmeleri ve kampanyaları hakkında sorular sorulmuş, bu davranışların tüketime ya da sağlık 

yönelimine her hangi bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

 

2.2 Veri Toplama Yöntemi  

Araştırmada tanımlatıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırma modeliyle 

ilgili konular taranarak, konunun teorik yapısı ortaya konulmuştur. 

Verileri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. İlk 

bölümde demografik bilgiler istenilmektedir. İkinci bölümde ise; sosyal medya içerikli sorular ile 

katılımcıların satın alma davranışları, katılımcı dikkati ve katılımcı tutumu ölçülmüştür. Sorular 5’li 

likert tipli skalaya göre hazırlanmıştır. 

 

2.3. Veri Analiz Yöntemi 
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Anketteki katılımcıların satın alma davranışları, katılımcı dikkati ve katılımcı tutumu ile 

medeni durum, yaş ve gelir arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. SPSS 

programında analiz edilmiştir. 

3.  BULGULAR  

3.1 Demografik Bulgular 

 Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının demografik özelliklerine ilişkin 

veriler ve yüzde dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.   

Tablo 1: Katılımcıların Hanesindeki net gelir 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 750 TL. altında 10 6,0 6,1 6,1 

 750-1500 TL. 31 18,7 18,8 24,8 

 1501-2250 TL. 37 22,3 22,4 47,3 

 2251-3000 TL. 24 14,5 14,5 61,8 

 3001-3750 TL. 15 9,0 9,1 70,9 

 3751-4500 TL. 10 6,0 6,1 77,0 

 4501-5250 TL. 6 3,6 3,6 80,6 

 5251-6000 TL. 9 5,4 5,5 86,1 

 6001-6750 TL. 5 3,0 3,0 89,1 

 6750 TL. ve 

üzeri 
18 10,8 10,9 100,0 

 Total 165 99,4 100,0  

Missin

g 

System 
1 ,6   

Total 166 100,0   

 

            Tablo 1'de görüldüğü üzere; ankete katılan sosyal medya kullanıcılarının %6'sı 750 

TL. Altında gelire sahiptir, 750-1500 TL. Aralığında %18.7, 1501-2250 TL. Aralığında %22.3, 

2251-3000 TL. Aralığında %14.5, 3001-3750 TL. Aralığında %9, 3751-4500 TL. Aralığında %6, 

4501-5250 TL. Aralığında %3.6, 5251-6000 TL. Aralığında %5.4, 6001-6750 TL. Aralığında %3 ve 

6750 TL. Üzeri kullanıcı oranı ise %10.8'dir. 
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Tablo 2: Katılımcıların Medeni Durumu 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Bekar 132 79,5 80,5 80,5 

 Evli 32 19,3 19,5 100,0 

 Total 164 98,8 100,0  

Missing Syste

m 
2 1,2   

Total 166 100,0   

 

            Tablo 2'de ise; katılımcıların medeni durumları hakkında veriler elde edilmiştir. 

%79.5'inin bekar olduğu görülmekteyken, %19.3'ü ise evlidir. 

 

Tablo 3: Katılımcıların Öğrenim durumları 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid İlköğretim 1 ,6 ,6 ,6 

 Lise ve dengi 11 6,6 6,7 7,3 

 Üniversite 118 71,1 71,5 78,8 

 Yüksek 

Lisans / 

Doktora 

35 21,1 21,2 100,0 

 Total 165 99,4 100,0  

Missing System 1 ,6   

Total 166 100,0   

 

Tablo 3'de katılımcıarın eğitim durumları belirtilmiştir. Katılımcıların %0.6'sı ilköğretim, 

%6.6'sılise ve dengi, %71.1'i üniversite ve %21.1'i yüksek lisans / doktora mezunudur. 
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Tablo 4: Katılımcıların Yaş Dağılımı 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 yaş ve 

altı 
9 5,4 5,5 5,5 

 21-30 113 68,1 69,3 74,8 

 31-40 21 12,7 12,9 87,7 

 41-50 16 9,6 9,8 97,5 

 51-60 3 1,8 1,8 99,4 

 60 yaş ve 

üzeri 
1 ,6 ,6 100,0 

 Total 163 98,2 100,0  

Missing System 3 1,8   

Total 166 100,0   

 

Tablo 4'te katılımcıların %5.4'ü 20 yaş ve altındadır. %68.1'i 21-30 yaşları arasında, 

%12.7'si 31-40, %9.6'sı 41-50, %1.8'i 51-60 ve %0.6'sı 60 yaş ve üzerindedir. 

 

3.2 Faktör Analizi 

             Faktör analizinin ilkinin sonucunda çıkan kmo değeri 0.0892dir. rottetet:da 5 

boyut bulunmuştur. Tekrarladığımız faktör analizleri sonucunda 3 boyuta düşmüştür. Ve son 

yaptığımız faktör analizinde kmo analizi 0.890 olarak bulunmustur. Bu verileri aşağıdaki tabloda 

görebilirsiniz. Bu üç boyutumuzda katılımıcı satın alma, dikkati, tutum bulunmuştur. 

 

Tablo 5:KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,892 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
1955,546 

 Df 300 

 Sig. ,000 
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Tablo 6:Rotated Component Matrix(a) 

 Component 

 1 2 3 4 5 

SORU10 ,852     

SORU9 ,832     

SORU8 ,808     

SORU5 ,760 ,341    

SORU4 ,741 ,418    

SORU6 ,681 ,430    

SORU12 ,679 ,453    

SORU11 ,667 ,498    

SORU15 ,657   ,422  

SORU16 ,650 ,305  ,364  

SORU7 ,630     

SORU14 ,611   ,450  

SORU13 ,581 ,545    

SORU21  ,782 ,386   

SORU20  ,757    

SORU23 ,437 ,724    

SORU24   -,775   

SORU25 ,306  ,685   

SORU19 ,384  ,612   

SORU22  ,549 ,567   

SORU18    ,802  

SORU17    ,737  
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SORU2     -,905 

SORU3     ,813 

SORU1     -,563 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. a  Rotation converged in 7 iterations. 

 

Tablo 7:KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,890 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
1538,656 

 df 171 

 Sig. ,000 

 

Tablo 8:Rotated Component Matrix(a) 

 Component 

 1 2 3 

SORU10 ,853   

SORU9 ,834   

SORU8 ,827   

SORU5 ,774 ,316  

SORU4 ,750 ,328  

SORU6 ,687 ,341  

SORU12 ,686 ,383  

SORU11 ,670 ,483  

SORU15 ,660  ,529 

SORU7 ,659   
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SORU16 ,635  ,488 

SORU14 ,612  ,582 

SORU21  ,794 ,307 

SORU20  ,712 ,445 

SORU23 ,474 ,711  

SORU22 ,316 ,650 ,383 

SORU3  ,515  

SORU17   ,775 

SORU18   ,738 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a  Rotation converged in 5 iterations. 

 

3.3 Regresyon ve Korelasyon Analizleri 

Özel Hastanelerin sosyal medyadaki davranışları ve bu platformlardaki takipçilerinin 

demografik özelliklerine göre, tüketicilerin davranış, tutum ve dikkatiyle ilgili ilişkinin varlığından 

yola çıkılarak hazırlanan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

 

H1: Katılımcı satın alma davranışıyla gelir arasında anlamlı bir ilişkinin vardır. 

H2: Katılımcı satın alma davranışı ve öğrenim arasında olumlu bir ilişkinin vardır. 

H3: Katılımcı satın alma ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Katılımcı dikkati ile gelir arasında anlamlı ilişkinin vardır. 

H5: Katılımcı dikkati ile medeni durum arasında anlamlı ilişki vardır. 

H6: Katılımcı dikkati ile öğrenim arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Katılımcı dikkati ile yaş arasında anlamlı ilişkinin vardır. 

H8: Katılımcı tutumu ve gelir arasında anlamlı bir ilişkinin vardır. 

H9: Katılımcı tutumu ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişkinin vardır. 

H10: Katılımcı tutumu ile öğrenim arasında anlamlı ilişki vardır. 

H11: Katılımcı tutumu ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin vardır. 
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Tablo:9 Katılımcı satın alma davranışı gelir ilişkisi 

  

Katılımcı 

Satın Alma 

Davranışı GELIR 

Katılımcı Satın 

Alma Davranışı 

Pearson 

Correlation 
1 -,097 

 Sig. (2-tailed) . ,320 

 N 108 108 

GELIR Pearson 

Correlation 
-,097 1 

 Sig. (2-tailed) ,320 . 

 N 108 165 

 

Tablo:9 da, katılımcı satın alma davranışı ve gelir ilişkilerini ölçmek amacıyla yapılan 

kolerasyon analizinin sonuçları görülmektedir.  Sağlık hizmetlerini satın alama davranışıyla gelir 

arasındaki ilişki pearson correlation testi ile irdelenmiştir. Kolerasyon analizi sonucunda; p değeri 

0,320 bulunmuştur. Elde edilen değer 0,05’ten büyük olduğundan dolayı, katılımcı satın alma 

davranışı ve gelir arasında anlamlı bir ilişkinin varlığından bahsedemeyiz. Böylelikle H1 hipotezi, 

katılımcı satın alma davranışıyla gelir arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı, kabul edilemez.  
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Tablo: 10 Katılımcı satın alma davranışı eğitim ilişkisi 

  

Katılımcı 

Satın Alma 

Davranışı ÖĞRENIM 

Katılımcı Satın 

Alma Davranışı 

Pearson 

Correlation 
1 ,032 

 Sig. (2-tailed) . ,743 

 N 108 108 

ÖĞRENIM Pearson 

Correlation 
,032 1 

 Sig. (2-tailed) ,743 . 

 N 108 165 

 

            Tablo:10’da ise yine satın alma davranışa ilişkin bir tablo bulunmaktadır. Ancak burada 

etken katılımcıların öğrenim durumudur. Buradaki kolerasyon analizi sonucunda; p değeri 0,743 

bulunmuş ve yine anlamsızlık ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı H2 hipotezi, katılımcı satın 

alma davranışı ve öğrenim arasında olumlu bir ilişkinin varlığı, kabul edilmemektedir. 

 

           Tablo: 11 Katılımcı satın alma davranışı yaş ilişkisi  

  

Katılımcı 

Satın Alma 

Davranışı YAŞ 

Katılımcı Satın 

Alma Davranışı 

Pearson 

Correlation 
1 -,306(**) 

 Sig. (2-tailed) . ,001 

 N 108 108 

YAŞ Pearson 

Correlation 
-,306(**) 1 

 Sig. (2-tailed) ,001 . 

 N 108 163 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

            Tablo 11’e göre ise, p değeri 0,001 olduğundan dolayı katılımcı satın alma davranışı 

ve yaş ile ilgili elde edilen değer 0,05’ten küçük olduğu için, anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir 

ve H3 hipotezi, katılımcı satın alma ile yaş arasında anlamlı bir ilişki varlığı,  kanıtlanmaktadır. 

 

Tablo: 12 Katılımcı dikkati gelir ilişkisi 

  GELIR Katılımcı Dikkatı 

GELIR Pearson 

Correlation 
1 -,044 

 Sig. (2-tailed) . ,651 

 N 165 110 

Katılımcı Dikkatı Pearson 

Correlation 
-,044 1 

 Sig. (2-tailed) ,651 . 

 N 110 110 

 

Katılımcı dikkati ile gelir arasındaki ilişkiyi değerlendirildiğinde ise p değeri 0,651 olarak 

bulunmuştur. Buna göre, gelir ile katılımcı dikkati arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

görülmektedir (Tablo:12). Böylelikle H4 hipotezi, katılımcı dikkati ile gelir arasında anlamlı 

ilişkinin varlığı, geçerliliğini yitirmiştir. 

Tablo: 13 Katılımcı dikkati medeni durum ilişkisi 

  

Katılımcı 

Dikkatı MEDENIDR 

Katılımcı Dikkatı Pearson 

Correlation 
1 -,255(**) 

 Sig. (2-tailed) . ,007 

 N 110 109 

MEDENIDR Pearson 

Correlation 
-,255(**) 1 

 Sig. (2-tailed) ,007 . 

 N 109 164 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tablo 13’de ise, p değeri 0,007 olduğundan dolayı katılımcı dikkati ve medeni durum ile 

ilgili anlamlı bir ilişki oluğu yorumlanır. Böylece H5 hipotezi, katılımcı dikkati ile medeni durum 

arasında anlamlı ilişki varlığı, kanıtlanmaktadır.  

                        Tablo: 14 Katılımcı dikkati öğrenim ilişkisi 

  

Katılımcı 

Dikkatı ÖĞRENİM 

Katılımcı Dikkatı Pearson 

Correlation 
1 ,020 

 Sig. (2-tailed) . ,837 

 N 110 110 

ÖĞRENIM Pearson 

Correlation 
,020 1 

 Sig. (2-tailed) ,837 . 

 N 110 165 

 

Tablo 14’e göre ise; p değeri 0,837 olduğundan katılımcı dikkati ile öğrenim durumu 

arasındaki anlamlı ilişki yoktur. H6 hipotezi, katılımcı dikkati ile öğrenim arasında anlamlı bir ilişki 

varlığının, geçerli olmadığı görülmektedir. 

                          Tablo: 15 Katılımcı dikkati yaş ilişkisi 

  

Katılımcı 

Dikkatı YAŞ 

Katılımcı Dikkatı Pearson 

Correlation 
1 -,206(*) 

 Sig. (2-tailed) . ,031 

 N 110 109 

YAŞ Pearson 

Correlation 
-,206(*) 1 

 Sig. (2-tailed) ,031 . 

 N 109 163 
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*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tablo:15 te, p değeri 0,031 olduğundan dolayı katılımcı dikkati ile yaş arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. Böylelikle H7 hipotezi, katılımcı dikkati ile yaş arasında anlamlı ilişkinin varlığı, 

geçerlidir.  

 

Tablo: 16 Katılımcı tutumu gelir ilişkisi 

  

Katılımcı 

Tutumu GELIR 

Katılımcı Tutumu Pearson 

Correlation 
1 -,050 

 Sig. (2-tailed) . ,597 

 N 113 113 

GELIR Pearson 

Correlation 
-,050 1 

 Sig. (2-tailed) ,597 . 

 N 113 165 

 

Katılımcı tutumu ile gelir arasındaki ilişkiyi değerlendirildiğinde ise p değeri 0,597 olarak 

bulunmuştur (Tablo:16). Buna göre, gelir ile katılımcı tutumu arasında anlamlı bir ilişkinin 

olmadığı görülmektedir. Böylelikle H8 hipotezi, katılımcı tutumu ve gelir arasında anlamlı bir 

ilişkinin varlığı, geçerli değildir. 

 

Tablo: 17 Katılımcı tutumu medeni durum ilişkisi 

  

Katılımcı 

Tutumu MEDENIDR 

Katılımcı Tutumu Pearson 

Correlation 
1 -,163 

 Sig. (2-tailed) . ,088 

 N 113 111 

MEDENIDR Pearson 

Correlation 
-,163 1 
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 Sig. (2-tailed) ,088 . 

 N 111 164 

 

Tablo 17’de, p değeri 0,088 olduğundan dolayı katılımcı tutumu ile medeni durum arasında 

anlamlı bir ilişki oluğu söylenemez. H9 hipotezi, katılımcı tutumu ile medeni durum arasında 

anlamlı bir ilişkinin varlığının, geçerli olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo: 18 Katılımcı tutumu öğretim ilişkisi 

  

Katılımcı 

Tutumu ÖĞRENIM 

Katılımcı Tutumu Pearson 

Correlation 
1 ,034 

 Sig. (2-tailed) . ,719 

 N 113 113 

ÖĞRENIM Pearson 

Correlation 
,034 1 

 Sig. (2-tailed) ,719 . 

 N 113 165 

 

Tablo18’de katılımcı tutumuna ile öğretim arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Buradaki 

kolerasyon analizi sonucunda; p değeri 0,719 bulunmuş ve anlamsızlık ifade etmektedir. Böylelikle 

H10 hipotezi, katılımcı tutumu ile öğrenim arasında anlamlı ilişki varlığı, geçerliliğini yitirmiştir. 
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Tablo: 19 Katılımcı tutumu yaş ilişkisi 

  

Katılımcı 

Tutumu YAŞ 

Katılımcı Tutumu Pearson 

Correlation 
1 -,150 

 Sig. (2-tailed) . ,114 

 N 113 112 

YAŞ Pearson 

Correlation 
-,150 1 

 Sig. (2-tailed) ,114 . 

 N 112 163 

 

Tablo 19’de, p değeri 0,114 olduğundan dolayı katılımcı tutumu ile yaş arasında anlamlı bir 

ilişki oluğu söylenemez. H11 hipotezi, katılımcı tutumu ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin 

varlığının, geçerli olmadığı görülmektedir. 

4. TARTIŞMA 

Anketlerin analiz sonuçlarına göre; katılımcı satın alma davranışı – yaş arasında 0,01 p 

değeri ile anlamlı bir ilişki olduğu, katılımcı dikkati – medeni durum arasında 0,07 p değerinde 

anlamlı bir ilişki olduğu ve yine katılımcı dikkati ile – yaş arasında 0,031 p değerinde anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmüştür. Katılımcı satın alma davranışında etkili olmayan demografik faktörler 

katılımcıların geliri ve öğrenimi olarak belirlenmiştir. Katılımcı dikkatine etki etmeyen faktörler de 

yine gelir ve öğrenimdir. Katılımcı tutumunda anlamlılık görülmeyen faktörler ise, gelir medeni 

durum, öğrenim ve yaştır. 

Gelirin tüm değerlendirmelerde etkinin olmamasının temel sebebi ülkemizdeki Genel 

Sağlık Sigortasının kapsayıcılığından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde kamu sağlık hizmetlerinin 

hastalar tarafından daha çok tercih edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunun topluma ve toplum 

sağlığını koruyan bir ödeme sisteminin olması ve mevcut özel hastanelerin de belli branşlarda 

Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapmış oldukları anlaşmalardır. Ayrıca, bu durum sağlık hizmetlerinin 

özeliklerinden yola çıkarak yorumlanacak olursa; sağlık hizmetini alan kişiler için bu hizmet hayati 

bir anlam ifade etmektedir ve bu hizmet için bir tasarruf söz konusu olamaz. 

Katılımcı tutumu hariç diğer kategorilerde anlamlılığı tespit edilen yaş kavramının bu 

kategori için geçerli olmayışı, anketörlerin çoğunluğunun genç oluşu ve buna bağlı olarak bağımlı 

nüfusu teşkil etmeleri olarak yorumlanabilir. 

5. SONUÇ 

İletişim araçlarının değişimiyle, sunucuların ve kullanıcıların birbirlerini geliştirdikleri 

sosyal medya ortamında kuruluşlar da muhakkak yer almalıdır. Özellikle genç neslin bu mecradaki 

aktifliği ve tutumu göz önüne alınmalıdır. Kurumlar, sosyal medyadaki imaj ve tüketici bağlılığı 

çalışmalarını gençler üzerine yoğunlaşmalı ve onlara hitap etmelidir. Unutulmamalı ki şimdinin 

genç nesli geleceğin tüketicileri ya da marka elçileri olacaktır. Pwc denetim firmasının yapmış 
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olduğu araştırma da gençlerin sosyal medyadaki sağlık yaklaşımları hakkındaki bu sonucu destekler 

niteliktedir. (8) 

Sosyal medya kanalları sayesinde, kuruma yönelik istek ve şikayetler tüketiciler tarafından 

daha rahat ve hızlı bir şekilde iletilmektedir. Kurum bu önerileri de daha hızlı bir şekilde 

değerlendirerek, kurumsal kimliğini ve markasını tüm kullanıcılarına açık olan bu kanalda daha da 

güçlendirmektedir. (9) 

 

Özel sigortaların çoğu hastaneyle anlaşmalarını genişletmesi, az şubeli ya da kurum hedefi 

olarak sosyal sigorta ile anlaşmalı olan özel hastanelerin varlığı, ayrıca toplumun da sağlık alanında 

bilincinin arttığını göz önüne alacak olursak, tüketiciyi markaya bağlamak amacıyla tüm iletişim 

kanalları etkin bir şekilde kullanılmalı ve tüketicinin gündeminde yer edinilmelidir. 
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SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÜZERİNDEN DEĞİŞİME DİRENÇ:YÖNETİCİ - 

ÇALIŞAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Sedat BOSTAN

 

Aslı KÖSE ÜNAL
 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm 

programı uygulamaları yoluyla gerçekleşen değişime direnç gösterip-göstermediğini araştırmaktır. 

Bostan tarafından hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere oluşturulan sağlıkta 

dönüşüm programı değerlendirme ölçeği bu çalışmada kullanılmıştır. Araştırma evreni olarak 

Türkiye genelindeki kamu ve özel hastaneler alınmıştır. Araştırma 75 ilde, 284 hastanede 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 779 hastane yöneticisi ve 774 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Ölçek 

geçerlenip, güvenirliği test edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS programında analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sağlık çalışanları ve hastane yöneticileri sağlıkta dönüşüm 

programı uygulamalarını paralel fakat anlamlı düzeyde farklı değerlendirmektedir. Özellikle sağlık 

çalışanlarının değişime direnç gösterdiği söylenebilir.  

 Anahtar Kelimeler: Değişim, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Hastane Yöneticisi, Sağlık 

Çalışanı 

RESISTANCE TO CHANGE HEALTH: COMPARISON OF HOSPITAL MANAGER AND 

HEALTH CARE WORKER 

ABSTRACT 

          The purpose of this study, the resistance of hospital administrators and health professionals to 

compare the practices of health reform. Bostan created by the hospital managers and health workers, 

health transformation program to be implemented in the rating scale used in this study. Research in 

the universe of public and private hospitals in Turkey has been accepted, the research carried out in 

the hospital 284. According to the findings of the practices of health care workers and hospital 

administrators, health transformation program in parallel with assessing practices of health workers 

and managers and health professionals for the assessment of resistance to change, there are 

significant differences have been identified. Universe of the study a total of 480 public and private 

hospital, the hospital admitted 284 feedback was available. In the study of 774 hospital 

administrators and health personnel reached 779. The data obtained from this study were analyzed 

with SPSS. According to data obtained by healthcare professionals because of its proximity to 

policy makers, hospital managers were found to have less resistance. 
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1.Giriş 

 

    Günümüzün örgütleri, dinamik bir çevre içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Dünyanın her 

yerinde meydana gelen sosyal ve siyasal değişiklikler, yeni hizmetler ve mevcut hizmetlerin 

genişlemesi için devamlı talep yaratmaktadır (Tosun, 1978: 20). Değişim sürecinin temel 

belirleyicisi olarak bilgi ve teknoloji, bireysel, örgütsel ve toplumsal gereksinim alanlarını ve 

araçlarını hızlı bir biçimde farklılaştırırken, toplumsal ve siyasal sistemler, yeni gereksinimleri 

karşılamaya yönelik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (Kamensky, 1996: 35). Değişim kişisel ve 

örgütsel olmak üzere iki düzeyde ele alınabilecek özellikler gösterir. Günümüz organizasyonları, 

kişilerin yaratıcılıklarını sonuna kadar ortaya koyabilecekleri bir yapılanma içinde çalışmak 

zorundadır. Kişisel yaratıcılık organizasyonlardaki değişimin temel faktörüdür. Bu nedenle her 

organizasyon, personelini yaratıcı kılmak yönünde değişik önlemler almakta, bu konuda değişik 

öneriler ileri sürülmektedir. Değişimin kişisel düzeyde ikinci önemli özelliği; çalışan ile 

organizasyon arasındaki ilişkileri etkilemesidir (Siegal, 1998: 230-235). 

    Hizmet sektöründe ve özellikle sağlık işletmelerinde değişim yönetimi, çok hassas dengeler 

üzerinde kuruludur. Değişim, tarafların beklentilerinin değişmesi anlamını ifade eder ve yeni 

beklentilerin oluşmasına neden olur. Dengeyi sağlamak, yöneticiler ile hizmetleri üretenler 

arasındaki iletişimi yönetmek başarılı bir dönüşüm için gerekli olan duygusal ilişkileri yönetmek 

anlamına gelir. Dengenin bozulması, bu işletmelerde olumsuz sonuçlar olarak müşteriye (hasta) 

doğrudan yansımaktadır. Bu nedenle değişimi yöneten kişilerin çok daha duyarlı olmaları ve her 

kesimin beklentisini tam olarak belirlemeleri gerekmektedir (Steven, 2001:28). Değişimin başarıyla 

gerçekleştirilmesi için, vizyonun belirginleştirilmesi ve paylaşımının sağlanması, değişimin 

gerçekleşmesinde gerekli adımları ayrıntılı belirlemek, yapılacak işlerde sorumluluğu dağıtmak, 

işler arasında öncelik durumuna göre sıralama yapmak, planların hayata geçirilebilmesi için gerekli 

bütçeleri hazırlama, uygulama ekiplerini ve yapıları oluşturmak, işleri doğru insanlara dağıtmak, 

gerekirse yeni personel almak, uygulama işlemini gerçekleştirmek için gerekli prosedürleri ortaya 

koymak gerekir (Altındiş ve Saylı, 2011: 62). 

1.1. Değişime Direnç 

    Direnç kavramı, çalışanların örgütlerde uygulamaya konulan değişime engel olma, güvensizlik, 

şüphe, gecikme ya da değişimi önleme gibi davranışlar göstermesi olarak da adlandırılmakta ve 

değişimin önündeki en büyük engellerden biri olduğu bilinmektedir (Saylı ve Tüfekçi, 2008: 82). 

Değişime direnç, bireyin tehlikeli ya da zararlı bulduğu örgütsel değişimlerin tartışılması ya da 

kabul edilmesinde bir isteksizlik ya da yetersizliktir. Değişime direnç çok yaygın bir durumdur. 

Değişim, statükoyu bozması alışılandan vazgeçmeyi gerektirmesi gibi sebeplerle rahatsız edici 

bulunur. Elbette ki herkesin değişime direncinin şekli ve şiddeti farklıdır. Ancak az veya çok, açık 

veya kapalı, hemen veya zaman içinde insanların değişime direnç gösterdikleri bilinir. Bu direnci 

ölçmek için bir çeşit değişime direnç ölçeğinden yararlanılabilir. Kreitner ve Kinicki bir değişime 

direnç ölçeği oluşturmuştur (Dursun, 2007: 115). Bu ölçekte çalışanların değişime karşı direnç 

durumunu gösterebilmek için bir çeşit değişime direnç ölçeğinden yararlanılabilir. Bu ölçek 
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üzerinde değişime istekli olma ve tam olarak kabul etmek bir uç; değişimi reddederek örgütten 

ayrılma, diğer bir uç olarak belirtilmiştir. Bu iki uç arasında kabul alanı, kayıtsızlık alanı, pasif 

direnç alanı ve aktif direnç alanın olmak üzere dört alan belirtilmiştir. Her alan kendi içinde değişik 

tutum ve davranışlar içermektedir. Gareth R. Jones değişime direncin sebeplerini dört ana başlık 

altında toplamıştır: “Direnç” olayının her zaman negatif olarak algılanması doğru olmaz (Jones, 

1998: 30).  Değişime gösterilen direnç olumlu olarak da kullanılabilir. Diğer bir ifadeyle değişime 

gösterilen direnç bir feedback olarak kullanılıp olası yanlışların düzeltilmesi yoluna gidilirse direnç 

olumlu bir şekilde kullanılmış olur. Değişim kararının alınması, uygulama politikaları ve değişimin 

çalışanlar üzerindeki muhtemel etkileri önceden göz önünde bulundurulması gereken önemli 

konumlardandır. Değişimi uygulayacak olan sağlık yöneticilerinin bu önemli konular üzerinde 

durması ve sağlık çalışanlarının değişim algılarını beklentilerini dikkate alarak hareket etmeleri 

değişime karşı direnci azaltma ve başarı açısından oldukça önemlidir (Bunchanan ve Huczynski, 

2004: 28) 

1.2. Türkiye’de Sağlık Reformları 

    Dünya ülkelerinin hepsinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hiç birinde sağlık sorunlarının tamamen 

çözüldüğü söylenememekle birlikte hemen hepsinde uzun süreçli, kararlı reform çalışmaları olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve adil bir şekilde 

organize edilmesi, finansman sağlanması ve sunulmasının hedeflendiği Sağlıkta Dönüşüm Programı 

(SDP) Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu programda 

öngörülen temel hedeflerden yola çıkılarak, sağlıkta dönüşüm projesinin ana bileşenleri 

oluşturulmuştur. Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni bir stratejiye eşlik eden bir eylem planı hazırlanmıştır (Sağlıkta 

Dönüşüm Programı, 2010: 45-55). 

     Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında sağlıkta dönüşüm programının sağlık çalışanlarına 

etkilerini ölçmek amacıyla sağlık personeli memnuniyeti araştırması yapılmıştır. Bu çalışma 

sonuçlarına göre performansa dayalı ek ödeme, birinci sırada ele alınması gereken konu olarak 

ortaya çıkmaktadır. İzin kullanma sırasında ek ödeneğin kesilmesi, meslekler arasında ek ödemede 

büyük farklılıklar olması, ek ödemelerin geleceğiyle ilgili belirsizlik, bu konudaki temel sorunlardır. 

Ek ödemelerle ilgili ifade edilen beklentileri dikkate alacak biçimde performans değerlendirme 

sisteminin öncelikle gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İkinci 

sırada, personelin motivasyon düzeyindeki düşüklük belirlenmiştir. Motivasyon düşüklüğü temel 

olarak ücretlendirmeden duyulan tatminsizlikle ilişkilidir ve yukarıdaki bulguyu desteklemektedir 

(Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması, 2009: 100-150).Sağlık dönüşüm programı uygulamaları 

hakkındaki mualif görüşlerin incelenmesinde karşılaşılan ortak noktanın sağlıkta dönüşüm 

uygulamalarının kapitalist rejim uygulamalarının bir parçası olduğu ve sağlık hizmetlerinin sosyal 

devlet anlayışında kamu tarafından verilmesi gerektiği vurgusunun ön plana çıktığı görülmüştür 

(Elbek ve Adaş, 2009: 35). 

 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

     Bu çalışma ile sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarının hastane yöneticileri ve sağlık 

çalışanları tarafından değerlendirmeleri üzerinde dönüşüm programına karşı bir direnç tutumunun 
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olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. Direncin ortaya çıkması durumunda hangi noktalarda öne 

çıktığı belirlenmeye çalışılmıştır. Hastane yöneticilerinin değişimi uygulayan güç tarafından 

atandıkları için yöneticilerin daha çok kabul düzeyinde bir algılamaya sahip olacağı öngörülmüştür. 

Sağlık çalışanlarının ise değişime direncin aktörleri olacağı varsayılmıştır. 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

    Araştırma evreni olarak Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı’na bağlı 100 yatak ve üstü kamu 

hastaneleri ile 50 yatak ve üstü özel hastaneler seçilmiştir. Toplam 480 hastaneye anket gönderilmiş 

olup 284 hastaneden geri dönüşüm sağlanmış ve 779 hastane yöneticisi ve 774 sağlık çalışanının 

anketleri geçerli sayılarak analiz edilmiştir.  

2.3.Veri Toplama Aracı 

      Çalışma kapsamındaki hastanelere sağlık çalışanları ve hastane yöneticilerine uygulanmak üzere 

iki ayrı anket düzenlenmiştir. Anketlerin birinci bölümünde demografik ve mesleki özellikler, ikinci 

bölümde dörtlü derecelendirilmiş ölçekle hazırlanmış araştırma ölçeğini oluşturan ifadeler yer 

almıştır. Hastane yönetici anketleri her hastanede üç unvandaki yöneticiler (başhekim veya 

yardımcısı, başhemşire veya yardımcısı, hastane müdürü veya yardımcısı) tarafından 

cevaplandırılmıştır. Sağlık çalışanları anketleri ise yine her hastanede rastgele seçilmiş olan yönetici 

olmayan hekim, yönetici olmayan hemşire ve yönetici olmayan diğer sağlık personeli (ezcacı, 

biyolog, kimyager, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri)  tarafından cevaplandırılmıştır. Her iki grup 

için kullanılan ölçek de faktör analizi ile geçerlenmiş olup güvenirlilik katsayısı Cronbah alfa 

yöntemi ile test edilmiş olup Cronbah alfa değeri .93’dir.  

     Kreitner ve Kinicki’nin değişime direnç ölçeğindeki; aktif direnç, pasif direnç, kayıtsızlık ve 

kabul alanları olarak derecelendirilmiş olan isimlendirmeleri, araştırmada kullanılan ölçek 

ifadelerine; olumsuz yönde değişti (azaldı) (1), değişmedi (2), kısmen olumlu değişti (az miktarda 

arttı) (3) ve (çok) olumlu değişti (çok arttı) (4) şeklinde uyarlanmıştır. Çalışmadaki ölçeğin puan 

aralıkları 4/3 üzerinden; 1-1.75 arası aktif direnç; 1.76-2.50 pasif direnç; 2.51-3.25 kayıtsızlık; 3.26-

4.00 kabul olarak kodlanmıştır. Veriler istatistik açıdan SPSS programıyla analiz edilmiştir. 

3. Bulgular 

   Hastane yöneticisi ve sağlık çalışanlarının sosyo-demografik ve mesleki özellikleri Tablo 1’de yer 

almaktadır. Çalışmaya katılanların %50.2’sini hastane yöneticileri, %49.8’ini ise sağlık çalışanları 

oluşturmaktadır. Bölgelere dağılıma bakıldığında en fazla katılım Marmara Bölgesi (%22.2) en az 

katılım ise Doğu Anadolu Bölgesi’nden (%3.7) sağlanmıştır. Bu bölgelerdeki hastane sayısı 

düşünüldüğünde bölgelerin normal olduğu söylenebilir. Katımcıların %36.3’ü lisans, %29.8’i 

yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların en fazla çalışma süresi olarak  %31.6 oranında 10-14 yıl 

arasında, çalışma süresi olarak en az ise %4.5 30 ve 30’dan az çalışma sürelerine sahip oldukları 

belirlenmiştir. 
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Tablo 1:Hastane Yöneticisi Ve Sağlık Çalışanlarının Sosyo-Demografik Ve 

Mesleki Özellikleri 

Tanımlayıcı Bilgiler N % 

Bölgeler     

Marmara 344 22,2 

Ege 239 15,4 

Akdeniz 149 9,6 

İç Anadolu Bölgesi 263 16,9 

Karadeniz Bölgesi 309 19,9 

           Güneydoğu Anadolu 191 12,3 

Doğu Anadolu 58 3,7 

Meslek     

Hastane yöneticisi 779 50,2 

Sağlık çalışanı 774 49,8 

Eğitim Durumu     

Lise 112 7,2 

Önlisans 415 26,7 

Lisans 563 36,3 

Lisansüstü 463 29,8 

Çalışma Süresi     

1-9 339 21,8 

10-14 490 31,6 

15-19 353 22,7 

20-24 195 12,6 

25-29 106 6,8 
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30- 70 4,5 

Toplam 1553 100 

 

     Tablo 2’de sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla hastanelerde önemi değişenlerin sağlık 

çalışanları ve hastane yöneticileri tarafından değerlendirilmeleri yer almaktadır. Sağlık çalışanları 

ve hastane yöneticileri açısından sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla önemi değişenler 

arasında fiziksel yapı ve düzenlemeler, hasta hakları, hasta memnuniyetinin öneminin çok olumlu 

yönde değiştiği belirlenmiştir. Hastane yöneticileri açısından sağlıkta dönüşüm programı 

uygulamalarıyla önemi kısmen olumlu değişenler hekim ve sağlık çalışanlarını olarak belirlenmiştir. 

Sağlık çalışanları için önemi kısmen olumlu değişenler hasta, tıbbi cihaz ve donanım, hasta 

maliyetleri, hizmet verimliliği, sağlık hukuku, tıbbi bilgi ve beceri olarak belirlenmiştir. Sağlıkta 

dönüşüm projesiyle önemi değişenler değerlendirildiğinde sağlık çalışanları hastane yöneticilerine 

göre ifadelere katılım düzeyleri daha düşük bulunmuştur. 

 

 

Tablo 2: Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamaları ile Hastanelerde Önemi 

Değişenlerin Sağlık Çalışanları ve Hastane Yöneticileri Tarafından 

Değerlendirilmesi 

Sağlıkta 

dönüşüm 

projesiyle 

önem değişimi        UNVAN N 

       

Ortalama         SS      T 

          

P 

E1- Hekim Hastane 

yöneticisi 774 2,8 0,92 

8,54 0.00 Sağlık çalışanı 738 2,37 1,03 

E2-Sağlık 

çalışanları 

Hastane 

yöneticisi 774 2,69 0,89 

12,5 0.00 Sağlık çalışanı 762 2,09 0,97 

E3-Hasta Hastane 

yöneticisi 770 3,39 0,75 

5,43 0.00 Sağlık çalışanı 754 3,16 0,88 

E4-Tıbbi cihaz 

ve donanım 

Hastane 

yöneticisi 773 3,41 0,7 

5,3 0.00 Sağlık çalışanı 762 3,21 0,8 
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E5-Hasta 

maliyetleri 

Hastane 

yöneticisi 
764 3,29 0,85 

6,29 0.00 Sağlık çalışanı 740 2,99 0,96 

E6-Hizmet 

verimliliği 

Hastane 

yöneticisi 769 3,51 0,68   

0.00 Sağlık çalışanı 758 3,03 0,91 11,5 

E7-Hasta 

memnuniyeti 

Hastane 

yöneticisi 768 3,63 0,63 

8,47 0.00 Sağlık çalışanı 758 3,31 0,83 

E8-Sağlık 

hukuku 

Hastane 

yöneticisi 766 3,59 0,65 

9,01 0.00 Sağlık çalışanı 748 3,23 0,89 

E9-Hasta 

hakları 

Hastane 

yöneticisi 771 3,72 0,54 6,27 0.00 

Sağlık çalışanı 765 3,52 0,71     

E10-Tıbbi bilgi 

ve beceriler  

Hastane 

yöneticisi 770 3,41 0,72 

13,4 0.00 Sağlık çalışanı 765 2,84 0,92 

E11-Fiziksel 

yapı ve 

düzenlemeler 

Hastane 

yöneticisi 770 3,61 0,62 

9,78 0.00 Sağlık çalışanı 766 3,26 0,77 
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Grafik 1: Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamaları ile Hastanelerde Önemi Değişenlerin 

Sağlık Çalışanları ve Hastane Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi 

 

     Sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla hastanelerde önemi değişenlerin Tablo 2’deki puan 

ortalamaları Grafik 1’de yer almaktadır. Grafik 1’de net bir şekilde iki grup arasında düşünce 

paralelliği olduğu ama değişimin olumlu algılanma düzeyinde anlamlı farklılık bulunduğunu 

görülmektedir. Değişime direnç ölçeğine göre hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının sağlıkta 

dönüşüm programı uygulamalarıyla hasta hakları uygulamaları ve fiziksel düzenlemeler için kabul 

tutumuna sahip oldukları belirlenmiştir. Tıbbi bilgi ve beceriler, tıbbi cihaz ve donanım, hasta 

maliyetleri, hizmet verimliliği, sağlık hukuku, hasta ve hasta memnuniyeti açısından hastane 

yöneticileri kabul tutumuna sahipken sağlık çalışanları kayıtsız kalmışlardır. Sağlık çalışanları 

dönüşüm programı uygulamalarıyla kendileriyle ilgili değişme pasif direnç gösterirken hastane 

yöneticileri kayıtsız kalmışlardır. Hekim değişkenini değerlendirdiklerinde ise sağlık çalışanları 

pasif direnç gösterirken hastane yöneticileri kayıtsız kalmışlardır. 

    Tablo 3’de sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla sağlık çalışanları açısından değişenlerin 

sağlık çalışanları ve hastane yöneticileri tarafından değerlendirmeleri yer almaktadır. Sağlık 

çalışanları ve hastane yöneticileri açısından sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla mesleki 

saygınlığın değişmediği belirlenmiştir. Hastane yöneticileri açısından sağlıkta dönüşüm programı 

uygulamalarıyla sağlık çalışanlarının elde ettiği gelir, mesleki özgüven, iş stresi, gelecek beklentileri 

olumlu yönde biraz değiştiğini, mesleki bilgi ve becerilerini yenileme ihtiyaçlarının çok olumlu 

yönde değiştiklerini düşündükleri belirlenmiştir. Sağlık çalışanları açısından ise iş yükü, gelir, iş 

stresi, mesleki bilgi ve becerilerini yenileme ihtiyacının sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla 

olumlu yönde biraz değiştiği, mesleki özgüven ve gelecek beklentilerinin ise değişmediğini 

düşündüklerini ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3: Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamaları ile Sağlık 

Çalışanları Açısından Değişenlerin Sağlık Çalışanları ve Hastane 

Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi 

İFADE 

UNVAN 

         

N Ortalama SS       T          P 

F1-Sağlık 

çalışanları

nın iş yükü 

Hastane 

yöneticisi 
772 3,27 0,80  

    

4,54       0.00 Sağlık çalışanı 767 3,08 0,89 

F2-Sağlık 

çalışanları

nın 

hastaneden 

elde ettiği 

gelir 

Hastane 

yöneticisi 
763 3,19 0,86 

 

 

15,62 

      0.00 

Sağlık çalışanı 

757 2,48 0,91 

F3-Sağlık 

çalışanları

nın 

mesleki 

özgüveni 

Hastane 

yöneticisi 
771 2,82 0,90  

   

12,09 
      0.00 

Sağlık çalışanı 
762 2,29 0,83 

F4-Sağlık 

çalışanları

nın iş 

stresi 

Hastane 

yöneticisi 
772 3,12 1,43  

 

3,42 
 

      0.00 

Sağlık çalışanı 
760 2,91 

0,91 

 

F5-Sağlık 

çalışanları

nın 

mesleki 

geleceğine 

yönelik 

beklentiler

i 

Hastane 

yöneticisi 
772 2,53 0,96 

 

 

11,98 

       

0.00 

Sağlık çalışanı 

762 1,97 0,87 

F6-Sağlık 

çalışanları

nın 

mesleki 

saygınlığı 

Hastane 

yöneticisi 
774 2,47 0,96 

 

11,33 

      0.00 

Sağlık çalışanı 
762 1,96 0,80 
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Grafik 2: Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamaları ile Sağlık Çalışanları Açısından Önemi 

Değişenlerin Sağlık Çalışanları ve Hastane Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmmesi

 

     Grafik 2 değerlendirildiğinde sağlık çalışanları ile hastane yöneticilerinin sağlıkta dönüşüm 

programı uygulamaları ile sağlık çalışanları açısından değişenler hakkındaki görüşleri paralellik 

göstermekle beraber sağlık çalışanlarının değişimi olumlu ifade etme gücünün hastane 

yöneticilerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Sağlık çalışanları ve hastane yöneticileri 

açısından sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla hastaneden elde edilen gelir, mesleki 

özgüven ve mesleki gelecek beklentilerinin diğer ifadelere göre daha fazla farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Değişime direnç ölçeğine göre sağlıkta dönüşüm programı uygulamaları ile sağlık 

çalışanları açısından değişenler incelendiğinde; sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığı hakkında 

hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları pasif direnç düzeyinde algıya sahiptir. Sağlık çalışanlarının 

iş yükü ve mesleki bilgi ve becerilerini yenileme ihtiyacı açısından hastane yöneticileri kabul 

tutumuna sahipken, sağlık çalışanları kayıtsız kalmışlardır. Sağlık çalışanlarının geliri, mesleki 

özgüveni, mesleki gelecek beklentileri açısından hastane yöneticileri kayıtsızken, sağlık çalışanları 

pasif direnç düzeyinde olduğu görülmektedir.  

    Tablo 4’de hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm programı hakkında 

hastalardan, sağlık çalışanlarından, meslek örgütleri ve sağlık sendikalarından, basın yayın 

organlarından, toplumdan duydukları görüşleri değerlendirmeleri yer almaktadır. Hastane 

yöneticilerinin sağlıkta dönüşüm projesi uygulamaları hakkındaki toplumdan, sağlık 

çalışanlarından, hastalardan,  meslek örgütleri ve sendikalardan, basın yayın organlarından 

duydukları görüşlerinden olumlu olduğu belirlenmiştir. Sağlık çalışanları açısından ise sağlıkta 

dönüşüm projesi uygulamaları hakkındaki sağlık çalışanlarından, hastalardan, basın yayın 

organlarından, toplumdan duydukları görüşler olumlu olmakla birlikte meslek örgütleri ve sağlık 

sendikalarından duydukları görüşler kısmen olumlu olduğunu belirtmişlerdir.  
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F7-Sağlık 

çalışanları

nın 

mesleki 

bilgi ve 

becerilerin

i yenileme 

ihtiyacı 

Hastane 

yöneticisi 
772 3,26 0,74 

 

 

    

16,67 

     0.00 

Sağlık çalışanı 

764 2,61 0,79 
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Grafik 3:Hastane  
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Tablo 4:Hastane Yöneticileri ve Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm 

Programı Hakkında Çevreden Aldıkları Tepkileri Değerlendirmeleri 

Sağlıkta 

dönüşüm 

projesi 

uygulamaları 

hakkında 

duyduğum 

görüşler UNVAN N Ortalama SS       T         P 

G1-Sağlık 

çalışanlarından  

Hastane 

yöneticisi 
770 2,89 0,84 

 

11,16 

0.00 

Sağlık 

çalışanı 
    751 2,35 1,01 

G2-Hastalardan  Hastane 

yöneticisi 
772 3,28 0,68 

 

6,03 

0.00 

Sağlık 

çalışanı 
752 3,04 0,86 

G3-Meslek 

örgütleri ve 

sağlık 

sendikalarından  

Hastane 

yöneticisi 
762 2,54 0,93 

 

8,15 

0.00 

Sağlık 

çalışanı 
742 2,17 1,02 

G4- Basın yayın 

organlarından  

Hastane 

yöneticisi 
763 2,95 0,82  

       

6,65 
0.00 

Sağlık 

çalışanı 
749 2,63 1,00 

G5-Toplumdan  Hastane 

yöneticisi 
768 3,18 0,74 

 

7,03 

0.00 

Sağlık 

çalışanı 
756 2,86 0,99 



 

858 
 

Grafik 3 değerlendirildiğinde sağlık çalışanları ile hastane yöneticilerinin sağlıkta dönüşüm 

programı uygulamaları hakkında çevreden aldıkları geri dönüşlerin değerlendirilmesinde bir 

paralellik olduğu görülmektedir. Hastane yöneticilerinin olumlu görüşleri ifade etme gücünün sağlık 

çalışanlarına göre daha yüksek olduğu izlenmektedir. Değişime direnç ölçeğine göre sağlıkta 

dönüşüm uygulamalarıyla kişisel görüşler değerlendirildiğinde basın yayın organları ve toplumdan 

duydukları görüşler açısından hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları kayıtsızlık düzeyindedir. 

Hastane yöneticileri meslek örgütleri ve sağlık sendikalarından ve sağlık çalışanlarından duydukları 

görüşler açısından kayıtsız tutuma sahipken sağlık çalışanları pasif direnç düzeyindedir. Hastalardan 

duydukları görüşler açısından hastane yöneticileri kabul tutumuna sahipken, sağlık çalışanları 

kayıtsız kalmışlardır. 

4. Tartışma ve Sonuç 

   Sağlık hizmetlerinin sunum kalitesini değerlendirirken hizmeti sunanlar ve sunumun gerçekleştiği 

ortamın nitelikleri ön plana çıkmaktadır. Yaklaşık 10 yıllık bir sürece sahip sağlıkta dönüşüm 

uygulamaları ile hasta ve çalışan boyutuyla değişimlerin yaşandığı ve yaşanan bu değişimin olumlu 

ve olumsuz yönleri ifade edilebilir. 

    Sağlıkta dönüşüm uygulamalarıyla sağlık çalışanları açısından iş yükü, gelir, iş stresi, mesleki 

özgüven, mesleki saygınlık, mesleki gelecek beklentileri konularında farklı direnç düzeylerine sahip 

oldukları belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının iş yükü ve mesleki bilgi ve becerilerini yenileme 

ihtiyacı açısından kayıtsızlık durumu söz konusudur. Gelir, mesleki özgüven, mesleki gelecek 

beklentileri açısından pasif direnç tutumuna sahiptirler. Sağlıkta dönüşüm uygulamasıyla sağlık 

çalışanlarına uygulanan performansa dayalı ek ödeme sistemi getirilmiştir.  

    Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin reform ihtiyacı geçmiş dönemdeki bütün otoritelerce görülmüş 

ve 90’lı yıllar boyunca birçok reform hazırlığı yapılmış olsa da bu reformlar gerçekleşememiştir. 

2003 yılı itibari ile başlayan sağlıkta dönüşüm uygulamaları 10 yıllık bir reform süreci sonunda 

bugünkü sağlık sistemi yapısına dönüşmüştür. Bu süreçte yapılan birçok uygulamaya başta sağlık 

çalışanları olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden eleştiri getirilmiş ve muhalefet edilmiştir. Bu 

çalışma göstermiştir ki yapılan uygulamaların ortaya çıkarttığı sonuçlardan sağlık çalışanları hasta 

memnuniyeti, hasta hakları, fiziksel yapı ve düzenlemelerin önemli noktasında kabul düzeyinde 

olup diğer sonuçlarda değişik düzeylerde direnç gösterme tutumuna sahip olmuşlardır. Özellikle 

hekimin ve sağlık çalışanlarının önemi, sağlık çalışanlarının mesleki özgüveni, sağlık çalışanlarının 

mesleki gelecek beklentileri, mesleki saygınlıkları, sağlık çalışanlarından ve meslek örgütlerinden 

duydukları görüşler noktalarında en fazla direnç tutumuna sahiptirler. Hastane yöneticileri ise 

sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarını önemli ölçüde kabul düzeyinde benimserken sadece 

sağlık çalışanlarının mesleki saygınlıkları konusunda pasif direnç göstermektedirler. Bu sonuçlar 

gösteriyor ki sağlık çalışanları daha çok kendi mesleki konumları ve gelecekleri konusunda endişe 

duymaktadırlar. Mevcut sağlık yönetimi politikacılarının bu durumu göz önüne alarak sağlık 

çalışanlarının mesleki konumları ve gelecekleri özelliklede hastane yöneticilerin sağlık çalışanları 

ile birleştiği mesleki saygınlıklarının geliştirilmesine yönelik önlemler alması gerekmektedir. Bu 

sonucu son dönemde yaygınlaşan sağlık çalışanlarına şiddet haber ve görüntüleri de 

desteklemektedir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA 

OKUL KÜLTÜRÜ: 

GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 

 

 

Yasin UZUNTARLA*  

Aykut GÖKSEL** 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Sağlık Astsubay Meslek 

Yüksekokulu (SAMYO) öğrencilerinin ve okuldan yeni mezun olan stajyerlerin okul (örgüt) 

kültürüne yönelik algılamalarını belirlemektir. Araştırma evrenini GATA Sağlık Astsubay Meslek 

Yüksek Okulunun ikinci sınıfında öğrenim gören 126 öğrenci ve okuldan mezun olup halen 

stajyerlik eğitiminde olan 97 astsubay oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda evrenin % 95’ine 

(n=202) ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Erdem ve İşbaşı tarafından geliştirilen 

“Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü”ölçeği kullanılmıştır. Uygulanan faktör analizi sonucunda, 

okul kültürü beş boyutta incelenmiştir. Bu boyutlara ilişkin öğrenime devam eden öğrenciler ile 

mezun stajyerler arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tören, askeri eğitim, rütbe ve 

işaretleri içeren sembol boyutunda stajyerler öğrencilere göre daha olumlu bir algıya sahipken diğer 

boyutlarda öğrencilerin stajyer astsubaylara göre daha olumlu bir                            algıya sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Okul kültürünü daha güçlü hale getirmek için personel, öğretim kadrosu ile 

öğrenci iletişimini, dayanışmasını kuvvetlendirici aktiviteler, projeler ve faaliyetler 

düzenlenmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Okul Kültürü, Örgüt Kültürü, Sağlık Astsubayı, Sağlık Hizmetleri 
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SCHOOL CULTURE IN HEALTH EDUCATION INSTITUTIONS: 

GULHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY (GMMA), HEALTH 

NONCOMMISSIONED OFFICER COLLEGE EXAMPLE 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate the perception of school culture of the students and 

trainees of Health Noncommissioned Officer College (HNOC) in the GMMA. The population of the 

study consists of 126 HNOC college students studying in second class and 97 graduated trainee. 

The scale participation rate was 95% (n=202). The scale of Organizational Culture in Educational 

Institutions developed by Erdem and İşbaşı was used as data collection tool. Result of factor 

analysis, Organizational Culture surveyed for the five dimensions. The terms of the five dimensions, 

significant differences found between these groups. The NCOs have positive perception for the 

symbol dimension including ceremony and military training whereas the HNOC students have 

positive perception than the NCOs for the rest of the dimensions. 

 In order to strengthen the culture of school, activities and projects enriching communication and 

cooperation between the students and the academic staff should be organized. 

 

Keywords: Culture, School Culture, Organizational Culture, Health NCO, Health Service 

 

 

1.Giriş 

Toplumsal yaşamın vazgeçilmez ögesi olan örgütlerin performanslarını artırabilmeleri, 

globalleşen dünyada ulusal ve uluslararası rekabette avantajlı duruma geçerek faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri ve bir bütün olarak enerjilerini hedefler doğrultusunda yönlendirebilmeleri için 

gerekli olan insan faktörünün önemi gün geçtikçe artmaktadır. Örgütlerin bu insan faktörünü etkili 

olarak kullanabilecekleri bir yönetim tarzı geliştirmeleri ve örgüt kültürünü tanımaları 

gerekmektedir. Örgüt kültürü, örgüt içerisinde üyelerin ve çevrenin etkisiyle zaman içerisinde 

oluşan, diğer örgütlerden farklı olmasını sağlayan yani kendisine has olan ve üyelerinde bağlılık 

oluşturan değerlerdir. 

Örgüt kültürünün öneminin anlaşılmasıyla birlikte artan ilgiden eğitim örgütleri de gereken 

payı almıştır. Eğitim kurumlarında kültür esas olarak yöneticilerin, öğrencilerin ve akademik 

personelin karşılıklı etkileşimleriyle oluşmakta olup öğrenci yetiştirme süreçlerinin 

geliştirilmesinde, kurum yapısının incelenmesinde ve özelliklerinin tanımlanmasında etkili rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda ele alınan bu çalışma hem askeri hem de bir yüksek öğretim kurumu 

olma özelliğine sahip olan ve sağlık hizmetlerine yönelik eğitim veren GATA Sağlık Astsubay 
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Meslek Yüksekokulu’nun son sınıf öğrencileri ile yeni mezun olmuş stajyer sağlık astsubaylarının 

okul kültürüne yönelik algılarının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

1.1. Genel Kavramlar 

Kültür, insan yapısıdır ve insanın yaptığı her şey kültürün bir parçasını oluşturmaktadır. 

Toplumdaki kişilerin ortaklaşa kullandığı sistemler ağıdır. Kişiler bu kültür ağı içerisinde yer alıp, 

kültürü paylaşırlar (Fichter, 1997:130-133). 

İşletmede çalışanların tamamını kapsayan örgüt, işletmenin yaşamını devam ettirebilmesi 

için yapılması gereken faaliyetleri ve bölümlere ayrılmış organizasyon yapısını ifade eder (Ergeneli, 

2006: 19). 

Örgüt kültürü; aile, toplumdaki tüm kurumlar, millet ve devlet ile biçimsel ve biçimsel 

olmayan tüm gruplaşmalarda o topluluğun özelliklerini taşıyan ve çevresiyle uyumlu ilişkiler 

kurmasını sağlayan bir kavramdır. Aynı zamanda o örgütün çevrede tanınmasını, manevi değer ve 

standartlarının kişilerce anlaşılmasını sağlar               (Eren, 2006:136). 

Okullar, toplumun kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmanın yanı sıra başlı başına kültür 

üreten örgütlerdir. Her okulun kendine özgü kültürü olup bu kültür öğretmenlerden, öğrencilerden, 

diğer okul personelinden, velilerden ve alışkanlıklarla,  değer ve yargılardan oluşmaktadır  (Itıl, 

2007: 70). 

Okul kültürünü belirleyen faktörler şu şekilde sıralanabilir (Özdemir, 2006: 414- 415) : 

  Okulun yaşı, 

 Okulun tarihi gelişim süreci, 

  Okulun amacı ve hedefleri, 

 Okulun bulunduğu sosyo- ekonomik ve coğrafi çevre, 

 Öğrencilerin sosyo- ekonomik düzeyleri, 

 Kırsal ve kentsel alanlar, 

 Okulun tesisleri, 

 Okulda kullanılan teknoloji, 

 Okul ve sınıf büyüklüğü, 

 Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin beklentileri, 

 Velilerin beklentileri, 

 Eğitim sisteminin merkeziyetçi olup olmaması, 

 Eğitim kurumlarının özel olup olmaması, 

 Eğitim sisteminin yapısı. 

Okul, eğitim alanında faaliyet gösteren bir örgüt olup; örgüt kültürünün özelliklerini 

kendine özgü bir tarzda taşımaktadır. Örgüt kültürünün alt dalı olarak da nitelendirilmektedir. 

Gelecek kuşakların şekillenmesine ve eğitimden beklenen amacın bireylerce ve toplumca 

anlaşılmasına fayda sağladığı için okul kültürü konusu önem ifade etmektedir. 

2. Yöntem 

Araştırmanın konusu, sağlık hizmetleri eğitimi veren bir askeri okulda okul kültürünün 

incelenmesidir. Amacı ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Sağlık Astsubay Meslek 
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Yüksekokulu (SAMYO) öğrencilerinin ve okuldan yeni mezun olan stajyerlerin okul (örgüt) 

kültürüne yönelik algılamalarını belirlemektir. 

 Çalışmanın evreni, Ankara ilinde bulunan Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim 

gören 126 son sınıf öğrencisi ve Samsun ilinde bulunan Sahra Sıhhiye Okulu’nda kurs gören 97 

stajyer sağlık astsubayı olmak üzere toplam 223 kişiden oluşmaktadır. Fakat nöbet, izin, görev, 

istirahat ve ankete katılmak istememe gibi nedenlerden dolayı tamamına ulaşılamamış olup, elde 

edilen veri sayısı 202’dir.  

Araştırma 2. sınıf öğrencileriyle ve stajyerlerle sınırlandırılmıştır. 1. sınıf öğrencileri okul 

kültürünü algılamada yeterli süreye sahip olmadıkları için, mezuniyet tarihi itibariyle bir seneyi 

geçenler ise farklı şehirlerde olmaları ve görevleri gereği iletişimdeki güçlükler dolayısıyla 

araştırmaya dahil edilmemişlerdir. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde ankete katılanların sosyo-demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik literatür taraması sonucu oluşturulan sorular sorulmuştur. Anketin ikinci 

bölümünde ise okul kültürü algılarının ölçümünde kullanılan önermeler 2001 yılında Erdem ve 

İşbaşı tarafından geliştirilen, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 

öğrencilerine uygulanan “ Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt Kültürünün 

Algılamaları” konulu çalışmadan derlenmiş, uzman görüşünden ve literatür çalışmasından da 

yararlanılarak uyarlanmıştır. Bu bölüm, okul kültürünün beş boyutuna ilişkin otuz bir önermeden 

oluşmaktadır. Bu önermeler örgütsel yapı/etkinlik, aidiyet, iletişim/ ilişki, semboller ve güç 

mesafesi gibi temel örgüt kültürü değişkenlerine yöneliktir. Okul kültürüne yönelik anket sorularına 

5’li likert ölçeğine göre yanıt alınmıştır. Buna göre “tamamen katılıyorum” seçeneğine 1, 

“katılıyorum” seçeneğine 2, “kısmen katılıyorum” seçeneğine 3, “katılmıyorum” seçeneğine 4, 

“kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 5 puan verilerek gerçekleştirilmiştir. Böylece düşük puan 

okul kültürüne yönelik katılımcının olumlu algıya sahip olduğunu, yüksek puan ise tam tersi bir 

durumu göstermektedir. Çalışmamızın güvenilirlik katsayısı ise 0.93 olarak bulunmuştur.  

 

3. Bulgular 

Çalışmamızın ilk bölümünü oluşturan sosyo-demografik özelliklerde katılımcılar yaş 

gruplarına göre incelendiğinde %41,1 ile 21 yaş grubu, statülerine göre incelendiğinde ise %60,4 ile 

öğrenciler en büyük grubu oluşturmaktadır (Tablo 1). 

          Tablo 1. Katılımcıların Yaş ve Statülerine Göre Dağılımı 

 (n) (%) Toplam (%) 

Yaş 
19 

20 

21 

22 

23 

 

9 

72 

83 

33 

5 

 

4,5 

35,6 

41,1 

16,3 

2,5 

 

4,5 

40,1 

81,2 

97,5 

100,0 

Statü 
Öğrenci 

Stajyer 

 

122 

80 

 

60,4 

39,6 

 

60,4 

100,0 

 

Ölçek sorularına verilen yanıtlar değerlendirildiğinde soruların 20’sinde gruplar arasında 

istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Fark bulunan tüm önermelerde öğrencilerin 

verdiği yanıtlar stajyerlere göre daha olumlu bulunmuştur. İstatistiksel anlamlı fark bulunmayan 11 
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önermeden 10’unda yine öğrenciler stajyerlere göre daha olumlu algı bildirmişken sadece “Okulda 

açılış, kuruluş, kapanış gibi günlerde törenlere önem verilir.” şeklindeki 29’ncu önermede 

stajyerlerin öğrencilerden daha olumlu algıya sahip oldukları bulunmuştur (Tablo 2). 

Tablo 2. Katılımcıların Ölçek Sorularına Verdiği Yanıtların Karşılaştırılması 

Önermeler Statü n Ortalama 
Standar

t Sapma 
p* 

1. Okulumuzda uygulamalar açısından 

sorumlu eğitim birimleri arasında 

yüksek uyum vardır 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,30 

2,95 

0,95 

1,07 
<0,001 

2. Öğrenciler eğitim birimlerinin 

uygulamalarını çok iyi bilirler. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,29 

2,60 

0,86 

1,02 
0,030 

3. Okulun yöneticileri sorunların 

giderilmesinde başarılıdır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,35 

3,10 

1,07 

1,07 
<0,001 

4. Okul yöneticileri dışarıdan gelen etki 

ve baskılara karşı okulu korur. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,18 

2,66 

1,01 

1,21 
0,004 

5. Okulda eğitim birimleri arasında 

rekabet vardır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,86 

3,17 

1,11 

1,12 
0,053 

6. Öğretim üyeleri ve elemanları 

iletişime açıktır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,25 

2,62 

1,03 

1,01 
0,012 

7. Okulun eğitime yönelik hedefleri 

konusunda bilgi sahibiyiz. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,26 

2,75 

1,03 

1,15 
0,003 

8. 1 . ve 2 . sınıf öğrencileri arasında 

iletişim güçlüdür. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,10 

2,15 

1,20 

1,13 
0,796 

9. Öğretim üyelerinin ve elemanlarının 

öğrencilere yaklaşımı insancıldır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,31 

2,98 

1,07 

1,15 
<0,001 

10. Derslerin veriliş şekli bilgi 

aktarmaktan çok düşünce ve beceri 

geliştirici niteliktedir. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,65 

3,27 

1,05 

1,20 
<0,001 

11. Okulun dışarıda (kampüste, kentte) 

olumlu bir imajı vardır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,10 

2,45 

1,06 

1,21 
0,041 

12. Okulun öğretim elemanları kendi 

aralarında işbirliği ve dayanışma 

içindedirler. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,45 

3,13 

1,02 

1,08 
<0,001 

13. Okul yönetimi öğrencileri, 

yönetmeliklere ve uygulamalara yönelik 

zamanında ve doğru bilgilendirir. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,36 

2,65 

0,96 

1,04 
0,056 

14. Öğretim üyeleri ve elemanları 

hatalara karşı toleranslı davranırlar. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,79 

3,28 

1,07 

1,06 
0,002 

15. Öğrenciler hocalarını farklı 

sorunlarını iletecek kadar yakın görürler. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,84 

3,57 

1,18 

1,23 
<0,001 

16. Öğrenciler, okuldaki uygulamalara 

yönelik sorunlarını veya düşüncelerini 

yöneticilere yeterli düzeyde aktarabilir. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,65 

3,27 

0,96 

1,04 
<0,001 



 

866 
 

17. Öğretim üyeleri ve elemanları hoca- 

öğrenci ilişkilerinde otoriteden yanadır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,32 

2,25 

1,00 

1,08 
0,609 

18. Tüm öğretim elemanlarının 

öğrencilere karşı tutumları benzerdir. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,59 

3,70 

1,08 

1,16 
<0,001 

19. Öğretim elemanları okul ile özdeştir. 
Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,57 

3,20 

1,10 

1,09 
<0,001 

20. Okula yeni gelen öğrencilerle eski 

öğrenciler çabuk kaynaşırlar. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

1,96 

2,23 

0,91 

1,24 
0,098 

21. SAMYO öğrencisi olmak, diğer 

Sağlık Meslek Yüksekokullarına göre 

bir ayrıcalıktır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

1,80 

1,98 

1,04 

1,22 
0,270 

22. Okulun öğretim kadrosu öğrencilere 

içtenlikle yardımcı olur. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,53 

3,26 

1,10 

1,16 
<0,001 

23. İdari personel öğrencilerin taleplerini 

karşılamada olumlu bir tutum içindedir. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,21 

2,87 

1,01 

1,03 
<0,001 

24. Okulda öğrenci- hoca- personel 

arasında işbirliği ve dayanışma vardır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,53 

3,16 

1,04 

1,06 
<0,001 

25. Üniversite çağına gelen yakınlarıma 

bu okulu tercih etmelerini öneririm. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,36 

2,82 

1,22 

1,43 
0,021 

26. Okul, aile, toplum ve iş 

dünyasındaki beklentileri 

karşılamaktadır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,27 

2,80 

1,09 

1,09 
0,001 

27. Öğrenciliğim sona erse de, kendimi 

SAMYO’ lu olarak göreceğim. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

2,00 

2,17 

1,13 

1,30 
0,330 

28. Okulun fiziki mekanları diğer Sağlık 

Meslek Yüksekokullarına göre farklı ve 

özgündür. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

1,94 

2,13 

1,07 

1,21 
0,246 

29. Okulda açılış, kuruluş, kapanış gibi 

günlerde törenlere önem verilir. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

1,85 

1,73 

0,96 

0,88 
0,385 

30. Okulun geçmişine ilişkin anılar, 

öyküler, olaylar eski öğrenciler 

tarafından yenilere aktarılır. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

1,82 

2,07 

0,93 

1,17 
0,116 

31. Diğer Sağlık Meslek Yüksekokulu 

öğrencileri ile rekabette kendimi şanslı 

görüyorum. 

Öğrenci 

Stajyer 

122 

80 

1,99 

2,23 

1,09 

1,19 
0,141 

*Bağımsız gruplarda t testine ait p değeridir. 

Araştırmanın içsel geçerliliğini incelemek için ankette yer alan değişkenlere faktör analizi 

uygulanmıştır. Çalışmamızda 31 önermeden 26’sı örgütsel yapı/ etkinlik boyutunda yer almıştır. 

Bazı çalışmalarda aidiyet boyutu altında verilen önermeler bizim çalışma grubumuzda örgütsel 

yapı/etkinlik boyutu altında bulunmuştur. 

Çalışmamızda alt ölçeklere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere ve bu ölçekler arasındaki ilişkiyi 

açıklamak amacıyla korelasyon analizine yer verilmiştir. Boyutlara yönelik ortalamalara 

bakıldığında sembol boyutuyla ilişkili önermelere en yüksek puanlar verilmiş iken, güç mesafesi 

boyutu ile ilgili önermelere en düşük puanlar verilmiştir. Sonuç olarak örgütsel yapı/ etkinlik 

boyutunun tabloda yer alan diğer boyutların tümüyle, sembol ve iletişim boyutunun güç yönetimi 
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hariç diğer boyutlarla zayıf-orta güçte ilişkisi mevcuttur. Güç mesafesi boyutunun ise sadece 

örgütsel yapı/etkinlik boyutuyla ilişkisi vardır (Tablo 3). 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Alt Ölçeklere Ait Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Ortalama 
Standart 

Sapma 

Örgütsel 

Yapı 

/Etkinlik 

İletişim 

/İlişki 
Semboller 

Güç 

Mesafes

i 

 

Örgütsel 

Yapı 

/Etkinlik 

2,53 0,69 1.00 0,35* 0,37* 0,27* 

İletişim/İlişk

i 
2,17 0,76  1.00 0,27* 0,06** 

Semboller 1,81 0,93   1.00 -0,11** 

Güç 

Mesafesi 
2,99 1,13    1.00 

Pearson korelasyon katsayısıdır. (* ilişki bulunmaktadır, ** ilişki bulunmamaktadır) 

4. Tartışma ve Sonuç 

Çalışmamız içerisindeki karşılaştırmalarda aynı ölçeği kullanan 2001 yılında Erdem ve 

İşbaşı tarafından Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde uygulanan 

“Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt Kültürünün Algılamaları” konulu çalışmaları, 

2004 yılında Özer ve arkadaşları tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)’nde uygulanan 

“Military Medical Graduates’ Perceptions of Organizational Culture in Turkish Military Medical 

School” konulu çalışmaları, 2005 yılında Yılmaz ve Oğuz tarafından Ankara Üniversitesi’nde 

yapılan “Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları” konulu 

çalışmaları, 2007 yılında Köksal tarafından Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat, Necatibey Eğitim 

ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde uygulanan “Yükseköğretimde Örgüt Kültürü ve Alan 

Araştırması” konulu çalışmasından araştırmamızda evrene en yakın bölüm olan Fen Edebiyat 

Fakültesine ait veriler, 2010 yılında Durmuş tarafından Ankara ilinde yapılan “Güvercinlik Teknik 

ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Kültürü Algıları” konulu çalışması kullanılmıştır. 

Katılımcıların %55’i “Okulumuzda uygulamalar açısından sorumlu eğitim birimleri 

arasında yüksek uyum vardır.’’ önermesine katılıyorum veya tamamen katılıyorum şeklinde yanıt 

vermişlerdir. Bu önermeye Erdem ve İşbaşı tarafından yapılan benzer çalışmada katılımcıların 

%16,2’si, Yılmaz ve Oğuz tarafından yapılan çalışmada %15,6’sı, Özer ve arkadaşları tarafından 

yapılan çalışmada %46,3’ü, Köksal tarafından yapılan çalışmada %4,7’si, Durmuş tarafından 

yapılan çalışmada ise %22,9’u katılıyorum veya tamamen katılıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. 

Çalışmada bulduğumuz sonuçlar Özer ve arkadaşları tarafından yine askeri bir eğitim kurumunda 

yapılan çalışmayla benzerlik göstermekle birlikte; diğer çalışmalara göre katılım sıklığının yüksek 

bulunmasında askeri hiyerarşi ve askeri kurum kültürünün etkili olduğu düşünülmektedir. 
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Araştırmaya katılanların %76,2’si “Okula yeni gelen öğrencilerle eski öğrenciler çabuk 

kaynaşırlar.” önermesine katılımcıların katılıyorum veya tamamen katılıyorum şeklinde yanıt 

vermişlerdir. Bu önermeye Erdem ve İşbaşı’nın çalışmasında katılımcıların %25,6’sı, Yılmaz ve 

Oğuz’un çalışmasında %28,7’si, Köksal’ın çalışmasında %41,3’ü, Durmuş’un çalışmasında ise 

%46,8’i katılıyorum veya tamamen katılıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. Çalışmamızdaki 

sonuçların diğer çalışmalara göre yüksek sıklıkta çıkmasında silah arkadaşlığı anlayışının etken 

olduğu düşünülmektedir. 

Katılımcıların ölçek sorularına verdikleri yanıtların ortalamaları incelendiğinde örgüt 

yapısı/etkinlik, iletişim/ilişki ve güç mesafesi boyutuyla ilgili önermelere verilen cevaplar açısından 

öğrenciler stajyerlere göre daha olumlu yanıt vermişlerdir. Farkın nedeni stajyer astsubayların 

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu’nda kışla ve askeri eğitimin şartlarından dolayı hastane ortamından 

uzak kalmalarının da etkisiyle daha olumsuz yanıt vermeleridir.  

Sembol boyutunda ise stajyerler öğrencilere göre daha olumlu yanıt vermişlerdir. Bunun 

sebebi olarak stajyerlerin staj sonrası görev yerlerine yönelik uyumlarını sağlamak amacıyla 

sürekli olarak tören ve eğitim faaliyetlerinde bulunmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bilindiği üzere örgütlerin kültürü, örgüt yapısının, çevresinin ve ilişkilerinin ortaya 

konulması, örgütün zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi ve mevcut uygulamaların hangi yönde 

geliştirilmesi gerektiği açısından önemlidir. Bu konuda benimsenebilecek yöntemlerden biri alt 

kültür gruplarının algılamalarını anlamaya çalışmaktır. GATA Sağlık Astsubay Meslek 

Yüksekokulu (SAMYO) son sınıf öğrencilerinin ve yeni mezun stajyerlerin algılamalarına göre 

okul, güç mesafesi, örgüt yapısı, iletişim ve semboller gibi temel unsurlarda özgün bir kültür 

görüntüsüne sahiptir. 

Çalışmamız eğitim kurumlarında kültürü inceleyen ve aynı ölçeği kullanan diğer 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir.  

Okulda iletişim güçlü olmakla birlikte daha iyi hale getirmek için personel- hoca- öğrenci 

iletişimini ve dayanışmasını kuvvetlendirici aktiviteler, projeler ve faaliyetler düzenlenmelidir. 

Örneğin bazı üniversitelerde olduğu gibi organ bağış, lösemi, çocuk felci haftaları gibi 

organizasyonlarda GATA Eğitim Hastanesi Baştabipliğinin ilgili birimleriyle okul yönetimi 

tarafından irtibata geçilerek öğrencilerin etkin rol alması sağlanabilir. 

Öğretim kadrosuyla öğrenciler arasında otoriter bir yapının var olması askeri hiyerarşiden 

kaynaklanıyor olsa da, sonuçta SAMYO’ nun bir yükseköğretim kurumu olduğu göz önünde 

bulundurulmalı ve daha yakın mesafenin gözetilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Okula ait hikaye ve sembollerin yeni gelen öğrencilere aktarılması için, her sene öğrencileri 

kapsayan tanışma ve kaynaşma etkinlikleri daha etkili hale getirilebilir. Örneğin her sene 

düzenlenen pilav günü eski ve yeni öğrencileri kaynaştıran bir aktivite olup, bu organizasyona 

müzik grupları, nostaljik fotoğraflar, geçmişten günümüze başlıklı sunular dahil edilerek 

paylaşımlar artırılabilir. 

Aidiyet duygusunun ve bilimsel hayatın özümsenmesinin artırılmasına katkı sağlamak 

amacıyla bugüne kadar hiç düzenlenmemiş olan “Sağlık Astsubay Sempozyumu” okul 

yöneticilerinin ve öğretim kadrosunun girişimi, Baştabipliğin desteği ve sağlık astsubaylarının, 

öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenmelidir. Bu sempozyumda mesleki sorunlar, riskler, tecrübeler, 

haklar ve sorumluluklar vb. gibi konular görüşülmeli, akademik ilerlemenin devamının sağlanması 

vurgulanmalı, katılımcılara günün anlamını ifade eden Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu 

amblemli çanta, kupa, anahtarlık, kalem, rozet gibi armağanların dağıtılmasının sağlanabileceği 

düşünülmektedir. 
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HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN 

HEMŞİRELER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Hediye KARATAŞLI* 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, sağlık sektöründe önemli bir kesimi oluşturan ve çalışma koşulları açısından 

diğer sağlık çalışanlarından farklılık gösteren hemşirelerin performans değerlendirmesine ilişkin 

görüşleri tespit edilmiştir. Çalışmanın evrenini İnegöl Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler 

oluşturmaktadır. Araştırmada basit tesadüfî örneklem yöntemine gidilmiştir. Çalışan 176 hemşire 

arasından 100 hemşire üzerinde 26 sorudan oluşan ve ikili yanıt formatı ile hazırlanan anket 

uygulanmıştır. Ölçek güvenirliliği Kuder-Richardson-21 (KR-21) katsayısı ile incelenmiştir. 

Hemşirelerin bazı sosyo-demografik özelliklerine göre performans değerlendirme ölçeğine göre 

ilişkin görüşlerinin puan ortalamalarının farklılık göstermediği saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında 

performans değerlendirmesi yapılmasının gerekliliği vurgulanmış, hemşirelere performans 

değerlendirme sonuçlarının kendilerine karşılıklı görüşme yoluyla bildirilerek, mesleki alandaki 

eksikliklerin giderilmesi ve hemşirelerin performans değerlendirilmesi ile ilgili görüş ve 

beklentilerinin incelenmesi ve bu konuda yeni düzenlemeler yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Performans Değerlendirme. 

 

 

IN NURSES SERVICES, EFFECTS OF PERFORMANCE EVALUATION ON NURSES 

 

ABSTRACT 

In this study, ideas of nurses, who constitude on important segment of health sector and 

differ from other employees in terms of working conditions, about performance evaluations have 

been identified. Universe of this study consists of nurses, work in Inegol State Hospital. In research, 

the method op simple random sapling is used. Questionaire, consists of 26 questions and in binary 

response format has been given 100 nurses amongst 176 nurses working in there. Reliability of 

scale is investigated with Kuder-Richardson-21 (KR-21) coefficiency.It is obtained that opinions of 

nurses regarding some of their socio-demographic characteristics on performance evaluation and 

scale scores of questionaire are not different. And also it is suggested that nurses should be 

informed about performance evaluation and outcomes of the performance should be informed face 

to face. Therefore, investigating ideas of nurses on performance evaluation benefits us for reclucing 

deficiences and doing new arriangements in this field. 

Keywords:Nursing,PerformanceEvaluation. 
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Giriş 

Performans, görev çerçevesinde önceden belirlenen ölçütleri karşılayacak biçimde, görevin 

yerine getirilmesi ve amacın gerçekleştirilmesi yönünde ortaya konana mal, hizmet ya da 

düşüncedir (Helvacı, 2002: 155). Performans değerlendirme, bireylere ve çalışma gruplarına 

performans geri bildirimi sağlayan insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevidir (Örücü, 2003). 

Performans değerlendirilmesi özü bakımından insanın insana kıymet biçtiği bir olaya 

dayanmaktadır. Olayın başında ve sonunda insan yer almaktadır (Selçuk, 1998).Performans 

değerlendirmesini vazgeçilmez kılan şey, insanların çalışmalarını ne ölçüde başarılı olduklarının 

saptanması işlerinden beklentilerin neler olduğunu ve fiili değerlendirme sonucunda bunları ne 

ölçüde gerçekleştirdiklerini ölçümlemektir (Arıcı, 1998).İşletmelerin yapılarının ve işlevlerinin 

değişmesi artan rekabet ortamı, örgüt içinde iş görenin artan önemi, gereksinimlerinin çeşitliliği ve 

iş görene bakış tarzının farklılaşması ile birlikte, iş görenlerin kurumlarına katkısı, katkının 

arttırılması, mesleki ve kişisel gelişimi de önemini arttırmakta ve buna bağlı olarak iş görenin 

performansının etkili bir şekilde yönetilmesini gerekli kılmaktadır (Ölçer, 2005: 89).Performans 

değerlendirmesi çalışana sadece işteki verimliliğini ölçmek değil bir bütün olarak işgörenenin 

başarısını ölçmektir. Bir başka açıdan ise iş gören değerlendirmesi birey yeteneklerinin işin yetenek 

ve gereklerine ne ölçüde uyup uymadığını araştıran ya da işteki başarısını saptamaya çalışan 

objektif analizler ve sentezler olarak tanımlanabilir (Sabuncuoğlu, 2000). 

Performans değerlendirme temel amaçlarını aşağıdaki maddeler ışığında özetleyebiliriz 

(Örücü, 2003): 

 Organizasyonel hedeflerin özellikli bireysel hedeflere dönüştürülmesi, 

 Herhangi bir pozisyon için söz konusu olan hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerekli olan 

performans kriterlerinin belirlenmesi,  

 Önceden belirlenen kriterlere göre çalışanların adil, eşit ve zamanında değerlendirilmesi, 

 Kişinin kendisinden beklenen performans sonuçları ile fiili başarı durumunu karşılaştırabilmesi için 

ast ile üst arasında etkin bir iletişim sürecinin gerçekleştirilmesi, 

 Performansın geliştirilmesi için organizasyon, yönetici, üst ve astların işbirliği içinde olmaları, 

 Çalışanların başarılarının tanınması ve ödüllendirilmesi, 

 Organizasyonun güçlü ve güçsüz yönlerinin tanımlanması, 

 Geri-besleme yolu ile çalışanların motive edilmesi, 

 Kariyer planlama ve eğitim konularında yönetime gerekli bilginin sağlanması, 

 İşgücü planlaması için personel envanterinin hazırlanması, 

 Terfi ve nakillerde nesnel ölçülere göre seçim yapılması, 

 İşte başarısızlığı kesinleşen işgörenlerin işten uzaklaştırılması, 

 Tedarik, seçim ve yerleştirme faaliyetlerinin geçerliliğinin belirlenmesi, 

 Dürüst bir yönetim anlayışı ile çalışanların motivasyonunun arttırılması, 

 İşgörenlerin özelliklerini analitik bir incelemeden geçirildikten sonra en uygun işe yerleştirilmesi. 

 

1. GEREÇ ve YÖNTEM 
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1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmaİnegölDevlet Hastanesi bünyesinde hemşirelik hizmetlerinde performans 

değerlendirmesinin hemşireler üzerine etkilerini belirlemek üzere planlanmıştır. 

 

1.2. Araştırma Evreni Ve Örnekleme 

AraştırmaevreniniİnegölDevlet Hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. 

Araştırmada basit tesadüfî örnekleme yöntemine gidilmiştir. Hastanede çalışan 176 hemşire 

arasında 100 hemşire üzerinde 26 sorudan oluşan ve ikili yanıt formatı ile hatırlanan anket ve 

kesitsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplandığı hastaneden, araştırmanın 

yürütülmesine ilişkin yazılı izin ve örneklemi oluşturan hemşirelerden çalışmanın amaçları, 

çalışmadaki rolleri açıklanarak sözel onamları alınmıştır. 

 

1.3. Veri Toplama Yöntemi 

Verileranketformuile toplanmıştır. Anket formunun ilk on beş sorusu hemşirelerin 

çalıştıkları birimde çalışma başarılarının tespit edilmesine ilişkin görüşleri, çalışma başarılarının 

tespit edilmesinden beklentilerinin gerçekleşmesine ilişkin bulguları incelemektedir. Bu ifadelere 

hemşirelerin katılma durumları ikili yanıt formatı (“evet”, “hayır” şeklinde) kullanılarak 

saptanmıştır. 

On altıncısorudanitibaren hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, çalışma durumları, 

çalıştıkları birimden memnun olma ve mesleği sevme durumlarını belirlemeye yönelik sorular 

bulunmaktadır. 

Anketformuuygulamadaönce hemşirelere araştırmanın amacı açıklanmış, sorular hakkında 

gerekli açıklamalar yapılmış, izinli olan hemşirelerin çalışma günleri öğrenilerek o günlerde veriler 

toplanmıştır.Anket formları 5-9 Mart 2012 tarihleri arasında uygulanmıştır. 

 

1.4. İstatistiksel Analiz 

Çalışmadaneldeedilenbulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciensces for Windows) 15.0 versiyon programı kullanılmıştır. Anket 

tarafımızdan hazırlanmış ve ölçek güvenirliği yapılmıştır. Ölçek güvenliği KR-21 ile incelenmiştir. 

Verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testiyle test edilmiştir. Puanlar normal 

dağılmadığı durumlarda non-parametrik testlerle istatistiksel analizler yapılmıştır. Ölçek puanıyla 

değişkenler arasındaki ilişkiler Spearman-rho katsayısı ile incelenmiştir. Gruplar arası 

karşılaştırmalarda T-Testi, Kruskal-Wallis testi ve Mann-Whitney testi ile yapılmıştır. 

Verilerin normal dağılmadığındabetimleyici istatistikler median (minimum - maksimum) 

olarak verilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak alfa=0.05 alınmıştır. Yapılan analizde hemşirelerin 

performans değerlendirmesine ilişkin görüşleri, performans değerlendirmesine taraf olma durumları 

bağımlı değişkenleri; hemşirelerin eğitim durumu, yaşı ve mesleği sevme durumu bağımsız 

değişkenleri oluşturmaktadır. 

 

1.5. Ölçek Güvenirliği 

Maddelerinyanıtlarının “evet – hayır” şeklinde olmasından dolayı Kuder-Richardson-21 

katsayısı (K - 21) incelenmiştir. 
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Ölçekgüvenirliğiolarak KR – 21 katsayısı = 0,7988 olarak bulunmuştur. Bundan dolayı 

ölçek güvenilir bir ölçek olarak kabul edilebilir. 

“12.” Ve “13.”Maddeler ters maddelerdir. Analiz edilirken olumlu hale getirilmiştir. 

 

2. BULGULAR 

2.1. Hemşirelere İlişkin Tanıtıcı Bilgiler 

Araştıramaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31.09 dur. Bu bulgulara göre hastanede 

daha çok genç hemşirelerin çalıştığı söylenebilir.  

Hemşirelercinsiyetlerinegöreincelendiğinde %14’ü bay, %86’sı bayan ve medeni 

durumlarına göre incelendiğinde %33’ünün bekar, %67’sinin evli olduğu görülmüştür.Araştırma 

yapılan hastanede evli hemşirelerin çoğunlukta olduğu söylenebilir.Eğitim durumlarına göre 

incelendiğinde ise %28’inin sağlık meslek lisesi, %37’sinin ön lisans ve %35’inin lisans mezunu 

olduğu belirlenmiştir.Önlisans mezunu hemşirelerin fazla olduğu görülmektedir.Bunun nedeni 

sağlık meslek lisesi hemşirelerin Açık Öğretim Fakültesi Önlisans programlarına devam etmeleri 

gösterilebilir. 

Hemşirelerin çalışma yıllarına, bu hastanede çalışma yıllarına, çalıştıkları kurum sayısına, 

çalıştıkları bölüm ve çalıştıkları birimdeki görevlerine göre dağılım verilmektedir. Hemşirelerin 

ortalama meslek yılı 9,92 yıl, bu hastanede çalışma ortalama yılı 5,58 yıl olarak bulunmuştur. 

Hemşirelerin büyük çoğunluğunun, çalışma yıllarının 1-5 yıl arasını bu hastanede geçirdiği 

söylenebilir. 

 Hemşirelerin çalıştıkları kurum sayısına bakıldığında 1.ve 2. kurumda, çalıştıkları birime 

bakıldığında dahili birimde ve çalıştıkları birimdeki görevine bakıldığında ise hemşirelerde 

yoğunluğun toplandığı görülmüştür. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin %88’si çalıştıkları birimden memnun olduklarını %12’a 

çalıştıkları birimden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.Hemşirelerin büyük çoğunluğunun 

çalıştığı birimden memnun olduğu söylenebilir. 

 Hemşireler mesleğini sevme durumlarına göre incelendiğinde %8’i mesleğini sevmediği, 

%92’si mesleğini sevdiği görülmüştür. 

 

2.2. Hemşirelerin Çalışma Başarılarının Tespit Edilmesinden Beklentilerinin Gerçekleşmesine 

İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan hemşirelerin performans değerlendirme ölçeğine katılama 

durumlarının(evet – hayır) oranları görülmektedir (Tablo 1). Araştırmaya katılan hemşirelerin 

%62’si “Performans değerlendirmesi hemşirelerin hizmet katkılarını belirlemek amacıyla yapılır.” 

maddesine “evet” yanıtını vermiştir. Bu sonuç, performans değerlendirmesinin çalışma alanındaki 

amacının büyük çoğunlukta anlaşıldığını göstermektedir. Diğer yandan araştırmaya katılan 

hemşirelerin %82’si “Performans sürecinde hemşireler ürettikleri hizmetin maddi olarak karşılığını 

alırlar.” Maddesine “hayır” yanıtını vermiştir. Bu sonuç, hemşirelerin performans sürecinde çalışma 

başarılarının maddi olarak karşılığının olmadığını işaret etmektedir. 
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Tablo 1: Hemşirelerin Çalışma Başarılarının Tespit Edilmesinden Beklentilerinin 

Gerçekleşmesine İlişkin Bulgular 

Anket Soruları Sayı Yüzde 

     

     

1. Performans değerlendirmesi hemşirelerin hizmet katkılarını belirlemek amacıyla yapılır.   

Evet 62 %62 

Hayır 38 %38 

Toplam 100 %100 

2. Performans değerlendirmesinde hemşirelerin çalışmaları değerlendirilirken eşitlik ilkesine 

uyulur. 

Evet 34 %34 

Hayır 66 %66 

Toplam 100 %100 

3. Hemşireler hizmet sunumunda hangi faaliyetlerin performans değerlendirilmesi kapsamında 

olduğunu bilirler. 

Evet 58 %58 

Hayır 42 %42 

Toplam 100 %100 

4. Performans değerlendirmesi sonucu hemşirelerin mesleki eğitim gereksinimleri belirlenir ve 

eğitime tabi tutulurlar. 

Evet 59 %59 

Hayır 41 %41 

Toplam 100 %100 

5. Performans sürecinde hemşirelerin ilgi duydukları alanlarda çalışmalarına imkan 

tanınır.   

Evet 27 %27 
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Hayır 73 %73 

Toplam 100 %100 

6. Performans sürecinde hemşireler işini iyi yaptığında takdir edilmektedir.    

Evet 21 %21 

Hayır 79 %79 

Toplam 100 %100 

7. Değerlendiriciler objektif gözlemlerde bulunarak gerçeği yansıtırlar.    

Evet 32 %32 

Hayır 68 %68 

Toplam 100 %100 

8. Performans sürecinde hemşireler ürettikleri hizmetin maddi olarak karşılığını 

alırlar.    

Evet 18 %18 

Hayır 82 %82 

Toplam 100 %100 

9. Performans sürecinin hemşirelerin mesleki gelişimine katkısı vardır.    

Evet 58 %58 

Hayır 42 %42 

Toplam 100 %100 

10. Performans değerlendirmesi hemşireleri öz değerlendirmeye yöneltir.    

Evet 59 %59 

Hayır 41 %41 

Toplam 100 %100 

11. Performans değerlendirmesi terfi işlemlerinde isabetli kararların alınmasını 

sağlar.    

Evet 43 %43 

Hayır 57 %57 
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Toplam 100 %100 

12. Performans değerlendirmesi hemşirelerin motivasyonunu olumsuz etkiler.    

Evet 46 %46 

Hayır 54 %54 

Toplam 100 %100 

13. Performans değerlendirmesi kişiler arası ilişkilere zarar vermektedir.    

Evet 48 %48 

Hayır 52 %52 

Toplam 100 %100 

14. Performans sürecinde hemşirelerin alınan kararlarda katılım payı vardır.    

Evet 34 %34 

Hayır 66 %66 

Toplam 100 %100 

15. Performans değerlendirmesi sonucunda gerektiğinde yönetim belirli önlemler alarak yeni 

uygulamalara geçmektedir. 

Evet 46 %46 

Hayır 54 %54 

Toplam 100 %100 

 

2.3. Hemşirelerin Eğitim Durumlarına Göre Çalışma Başarılarının Tespit Edilmesine İlişkin 

Bulgular   

Hemşirelerin eğitim durumlarının performans değerlendirme ölçeğine göre ilişkin puan 

dağılımına balıldıdğında Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşirelerin çoğu performans 

değerlendirmesinin hemşireleri öz değerlendirmeye yönelttiği, önlisans mezunu hemşirelerin çoğu 

performans değerlendirmesi sonucu eğitime tabi tutuldukları, lisans mezunu hemşirelerin çoğu 

performans değerlendirmesinin hizmet katkılarını belirlemek amacıyla yapıldığı görülmüştür. Fakat 

hemşirelerin çoğu ürettikleri hizmet karşısında takdir edilmediklerini ve maddi olarak bir 

ödüllendirmenin yapılmadığını düşünmektedir. 

 

2.4. Hemşirelerin Yaşlarına Göre Çalışma Başarılarının Tespit Edilmesine İlişkin Bulgular 
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Hemşirelerin yaşlarının performans değerlendirme ölçeğine göre ilişkin yaş ortalaması 

dağılımındaki istatistiksel analizde hemşirelerin yaşları ile performans değerlendirme ölçeği 

arasında 5. ve 15. maddelerde anlamlı bir fark bulunmuştur. Performans sürecinde ortalama 30 

yaşında olan hemşirelere göre ilgi duydukları alanda çalışmadıkları ve değerlendirme sonucuna göre 

yeni önlemlerin alınarak uygulamaya geçilmediği belirlenmiştir. 

 

2.5. Hemşirelerin Mesleği Sevme Durumlarına Göre Çalışma Başarılarının Tespit Edilmesine 

İlişkin Bulgular 

Hemşirelerin mesleği sevme durumlarının performans değerlendirme ölçeğine göre ilişkin 

puan ortalaması dağılımında mesleği seven hemşirelerin çoğu performans değerlendirmesinin 

amacını bildiğini ve analize göre mesleği sevmeyen hemşirelerin ilgi duydukları alanlarda 

çalışamadıkları görülmektedir. Yapılan istatistiksel analizde mesleği sevme durumlarının 

performans değerlendirme ölçeğine ilişkin puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

 

3. TARTIŞMA 

Hemşirelerin eğitim durumlarına bakıldığında Berrin SELÇUK’un çalışmasında büyük 

farkla önlisans mezunu hemşirelerin olduğu, bu çalışmada ise önlisans ve lisans mezunu 

hemşirelerin oranlarının birbirine daha yakın oranla olduğu görülmektedir. Hemşirelerin eğitim 

durumlarında ilerlemelerin olduğu izlenmektedir. 

Berrin SELÇUK’un çalışmasında ve bu çalışmada hemşirelerin çalışma yıllarının büyük bir 

kısmını aynı hastanede geçirdiği, bu çalışmada ise hemşirelerin çoğunun 1-5 yıl arasında aynı 

hastanede geçirdiği fakat performans değerlendirmede etkisinin olmadığı saptanmıştır.Bu aralığın 

kısa olmasının nedenini günümüzde yeni mezun atamalarının daha fazla olmasına bağlanabilinir.Bu 

sonuçlar Ülkü BAYKAL’ın yaptığı araştırma sonucunda tespit ettiği üniversite hastanelerinde 

çoğunlukla yüksek eğitimli ve yeni işe girmiş hemşirelerin çalıştığı sonucuyla tutarlılık göstermiştir. 

Berrin SELÇUK’ un çalışmasında ve bu çalışmada hemşirelerin mesleğini sevme ve 

biriminden memnun olma durumuna bakıldığında ise, hemşirelerin büyük çoğunluğunun mesleğini 

sevdiği ve biriminden memnun olduğu sonucu 

görülmektedir.BerrinSELÇUK’unçalışmasındagruplararasındakifark önemli bulunmuştur.Mesleği 

sevme ve çalıştığı birimden memnun olma durumu çalışma performansını etkilemektedir.Bu 

çalışmada mesleği sevmeyen hemşirelerin ilgi duydukları alanda çalışmadıkları görülmüştür.Bu 

durum mesleği sevmemenin çalışma ortamını da sevememeyi beraberinde getirdiğini ortaya 

çıkarmaktadır. 

BerrinSELÇUK’unçalışmasında, hemşirelerin büyük bir kısmının çalışma başarılarının 

tespit edildiğini bilmediği ya da yönetici hemşirelerin böyle bir değerlendirmeden hemşirelere haber 

vermediği şeklinde bir sonuç varken; bu çalışmada hemşirelerin büyük çoğunluğunun performans 

değerlendirmesinin hizmet katkılarını belirlemek amacıyla yapıldığının ve değerlendirme 

kapsamında neler olduğunu bildikleri sonucu bulunmaktadır. Son dönemlerde hastanelerde yapılan 

ve önemlilik arz eden kalite çalışmalarının farkındalık sağladığı söylenebilinir.  

BerrinSELÇUK’un çalışmasına ve bu çalışmaya baktığımızda ikisinde de hizmet karşılığı 

ücret artışının olmaması, işini iyi yaptığında takdir edilmemeleri, ilgi duydukları alanlarda 

çalıştırılmamaları, alınan kararlarda katılım paylarının olmaması, değerlendirmede eşitlik ilkesine 

uyulmaması, objektif gözlemlerde bulunulmaması konusunda hemşirelerin memnun olmadığı fark 

edilmektedir.Performans sisteminin gelişiminin daha olumlu ve geçerli olması için uzman kişiler 

tarafından daha gerçekçi bir şekilde uygulanması gerektiğinin altı çizilmelidir.Etkili yürütülemeyen 
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bir performans değerlendirme, performans sorunları ve kişisel sorunların karıştırıldığı bir ortamın 

doğmasına neden olabilir.Performans değerlendirme aracılığıyla hemşirelerin takdir edilmesi, 

motivasyonun dolayısıyla verimliliğinin arttırılması, bu sürecin doğal bir sonucudur.Yani objektif 

olarak yapılan performans değerlendirmenin çalışanın motivasyonunu dolayısıyla da verimini 

arttırdığı belirlenebilir. 

Ülkü BAYKAL’ın yaptığı araştırma sonucuna göre üniversite hastanelerinde hemşirelerin 

çalıştığı bölümü seçme özgürlüğünün tanınması, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine 

iş tanımlarının geliştirilmiş olması, tedavi ve bakım protokollerinin geliştirilmesi konusunda 

hemşirelere daha olumlu bir ortam sağladıkları belirlenmiştir. Nilüfer COMBA AKBOĞA’nın 

yaptığı araştırmada da askeri hastanelerinde hemşirelerin yarıya yakınının kendi tercih ettikleri 

serviste çalıştıkları ve rotasyon usulü ile çalışma çizelgeleri ve servislerinin belirli aralıklarla 

değiştiği sonucu bulunmuştur. Performans değerlendirme sürecine hemşirelerin dahil edilmesi kendi 

ile ilgili alınan kararlara saygı duymasına, performansın geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek 

faaliyetleri sahiplenmesine, daha yüksek performans için motivasyonu ve çalışma verimini 

arttırmasına neden olur. 

İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan bu çalışmanın sonuçlarına baktığımızda performans 

değerlendirmesi sonucunda genel olarak hemşirelerin isteklerinin tam olarak karşılanmadığı 

görülmektedir. 

Araştırmakapsamındaaynınitelikte başka bir çalışma bulunamadığından diğer bazı bulgular 

karşılaştırılamamıştır.Ayrıca karşılaştırılan değişkenler birebir boyutta gerçekleşememiştir. 

 

4.SONUÇ ve ÖNERİLER 

4.1.Sonuç 

Bu çalışmadahemşireler, performans değerlendirmesinin amacının hizmet katkılarını 

belirlemek olduğunu bilmektedir. Fakat değerlendirmede eşitlik ilkesinin göz önünde bulunmadığı 

düşüncesindedir. Hizmet sunumunda hemşirelere performans değerlendirme kapsamında neler 

olduğu ile ilgili tam bilgilendirme yapılmadığı ama değerlendirme sonucunda hemşirelerin eğitime 

tabi tutuldukları anlaşılmıştır. Buradan da hemşirelerin değerlendirme içeriğinden haberdar 

olmadığı sonucuna varılabilir. 

Çoğu hemşirenin verdiği cevaba göre performans sürecinde ilgi duydukları alanlarda 

çalışmadıkları, genel olarak maddi ve manevi bakımdan bir ödüllendirmenin ve değerlendirmenin 

tam olarak objektif açıdan yapılmadığı görülmüştür.Bu olumsuzluklara karşın değerlendirme 

sürecinin mesleki gelişime katkısı olduğu, hemşireleri öz değerlendirmeye yönelttiği, kişilerarası 

ilişkilere zarar vermediği ve motivasyonu olumlu etkilediği görülmektedir. 

Performansdeğerlendirmesisonucundahemşirelerin büyük çoğunluğu, alınan kararlarda 

hemşirelerin katılım payının düşük olduğunu ve gerektiğinde önlem alınarak yeni uygulamalara 

geçilmediğini düşünmektedir. 

  

 

 

4.2.Öneriler 

Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında şunlar önerilebilir: 
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 Yönetici hemşireler bu konuda uzman ve eğitimli olmalıdırlar, gerekirse bir eğitim programına tabi 

tutulmalıdırlar.  

 Performans değerlendirme sonuçları hemşirelere karşılıklı görüşme yolu ile bildirilerek, mesleki 

alandaki eksiklikleri giderilmeye çalışılmalıdır.  

 Değerlendirilen hemşirelerle yapılan görüşmeler özel tutulmalıdır.  

 Hemşirelere performans değerlendirilmesi ile ilgili görüş ve beklentilerini belirtmeleri istenmeli ve 

bu konuda onlara destek olunmalıdır.  

 Çalışanların başarılarının ödüllendirilmesi gerekir. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI EKONOMİ 
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Özet 

Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, Türkiye’de sağlık sektöründe kayıt dışı 

ekonominin boyutlarını araştırmak, diğeri ise sağlık sektöründe kayıt dışı ekonomi olarak hangi 

uygulamaların var olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Bu çalışmanın bulguları literatür taraması ve 

yazarların sağlık sektöründeki deneyimleri ve gözlemlerine dayalıdır. Bu çalışmanın sonucunda 

ortaya çıkan bulgulara göre, sağlık sektöründe kayıt dışı ekonomi içerisinde değerlendirilebilecek 

uygulama alanları şunlardır; alternatif tıp, folk sektör, kayıt dışı istihdam, bıçak parası, cerrahi 

malzemelerde yapılan usulsüzlükler. 

Anahtar kelimeler:  Kayıt dışı ekonomi, sağlık, sektör, Türkiye 

Abstract 

There are two main aims of this study. First is the exploration of the size of unrecorded or 

informal economy of health sector in Turkey. The other is to find out the informal economy 

practices which take place in the health sector in Turkey. The findings of this study are based on the 

literature review and the authors' observations and experiences in the health sector. According to the 

findings of this study, the practice areas considered in the Turkish health sector in the informal 

economy are alternative medicine, folk sector, informal employment, surgical operations, and 

surgical material. 

Keywords: Informal economy, health sector, Turkey. 

Giriş 

Dünyada kayıt dışı ekonomi, ekonomi faaliyetlerinin yürütüldüğü her sektörde görülmektedir. 

Bu durum hem o ülkenin genel ekonomisi, hem de kayıt dışılığın olduğu sektörlerde çeşitli 

sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birisi olan ve 

faaliyet alanı itibariyle tüm vatandaşları yakından ilgilendiren sağlık sektöründe görülen kayıt 

dışılık ele alınacaktır. Sağlık sektöründeki kayıt dışı uygulama alanları tespit edilmeye çalışılacak 

ve bu uygulamaların nedenleri tartışılacaktır.  

 

Kayıt Dışı Ekonomi Kavramı 

 

Kayıt dışı ekonomi kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda batı ülkelerinde tartışılmaya başlanmış, 

Türkiye’de ise 1990’lı yıllarda dikkat çekmiştir.  
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Bu durum kayıt dışı ekonominin ülkemizde geç tartışılmaya başlandığını göstermektedir.  

Dünya ve ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen kayıt dışılık vergilerde azalmaya ve 

ekonomik göstergelerde belirsizliğe yol açarak ülkelerin ekonomi politikalarının gerçeği 

yansıtmamasına sebep olmakta veya yapılan politikaların sonuca ulaşmasını engellemektedir (Kırcı, 

2006). Kayıt dışı ekonominin pek çok alanda yapılıyor olması ise kayıt dışı tahmin oranlarının 

güvenilirliğini zorlaştırmaktadır (Çetintaş ve Vergil, 2003). 

Bir tanıma göre kayıt dışı ekonomi “gayri safi milli gelir hesaplarını elde etmede kullanılan 

bilinen istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen ve gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin 

tümüdür” (Derdiyok, 1993: 54). Başka bir ifadeyle kayıt dışı ekonomi “resmi istatistiklere 

yansımayan yasal-yasadışı, bütün üretim faaliyetlerini kapsar. Burada üretim kavramının sınırı, 

kumar, uyuşturucu ticareti gibi (yasa-dışı olsa da) ekonomik değer yaratan faaliyetleri, paranın 

değişim aracı olarak kullanılmadığı mal veya hizmet değişimini ve üreticinin kendi tüketimi için 

ürettiği mal ve hizmetleri kapsarken, hırsızlık ve gasp gibi ekonomide katma değer yaratmayan 

faaliyetleri kapsamaz” (Çetintaş ve Vergil, 2003:17). 

Dünya ekonomilerinin en önemli sorunlarından biri olan kayıt dışı ekonominin başlıca sebebi 

ise vergi mükelleflerinin iktisadi faaliyetlerini devletin en önemli gelir kaynağı olan vergiden 

kaçırmak amaçlı bildirmemesi veya eksik bildirmesidir. Vergi kaybı oluşması ile devletin 

gelirlerinde meydana gelen azalma, dış borçlanma, kanun koyuculara karşı güvensizlik, adaletsiz 

gelir dağılımı, yolsuzluk ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı kazanç elde edenlerin kendilerini 

gizlemeleri, kayıt dışı kullanılan paranın tutarı, faaliyet alanlarının geniş olması ve uluslar arası para 

akışı kayıt dışılığı önlemede en temel sorunlardır. Devletler kayda girmeyen kazançların elde 

edilmesini önlemek amaçlı denetim, cezalandırma, eğitim, ekonomik tedbirler uygulamışlardır 

(Yurdakul, 2008). 

Kayıt Dışı Ekonominin Sınıflandırılması 

Kayıt dışı ekonomi yeraltı ekonomisi ve enformal ekonomi olarak 2 grup altında 

sınıflandırabiliriz. Bu iki grubun ortak özelliği ise iktisadi gelir elde edenlerin gelirlerini doğru 

beyan etmemesi ve vergilerini tam ödememeleridir (Gümüş, 2005).  

Yeraltı Ekonomisi  

Yeraltı ekonomisi kanunen yasaklanmış faaliyetlerden elde edilen kazançları kapsamaktadır. 

Gelir getiren faaliyetlerin suç olması kazanç sahiplerinin devletin yasakladığı uyuşturucu ticareti, 

kadın ticareti, rüşvet, silah kaçakçılığı gibi yasadışı kabul edilen para kazanma yöntemlerini 

kullandığını göstermektedir. Bu faaliyetlerin sebep olduğu en önemli olumsuzluk vergi kaybı ve 

ekonominin gerçek boyutlarının tespit edilememesidir (Ermiş, 2008).  

Yasa dışı yollardan kazanç elde edenler aynı zamanda hukuka ve devlete karşı da suç 

işledikleri için hem vergi cezaları hem de işledikleri suçla ilgili cezalandırılmaktadır. Yasa dışı 

faaliyetlerden elde edilen vergilendirilemeyen bu kazanca kara para, bu paranın yasallık 

kazandırılmasına kara paranın aklanması denir (Bulut, 2007; Sugözü, 2008). 

Enformel Ekonomi  

Enformel ekonomi olarak adlandırılan bu kesim faaliyetleri, sosyal ekonomi, hane halkı 

ekonomisi, yerel ekonomi ya da ikinci ekonomi gibi kavramlarla da adlandırılmaktadır (Önder, 

2000). Devlet bireylerin beyan ettiği kazanca dayanarak vergilendirmeye gitmektedir. Bazı vergi 

verme yükümlülüğü olan bireyler kazançlarını az veya hiç beyan etmemekte, adaletsiz gelir 

mailto:raerdem@yahoo.com
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dağılımına neden olmaktadırlar. Bu kanun dışı davranışla devletten vergi kaçırarak, kazançlarını 

artırma yolunu seçmektedirler (Sarılı, 2002).  

 

Kaynağı yasal faaliyetler olan enformel ekonomi, gelir vergisi, katma değer vergisi veya diğer 

vergilerden, sosyal güvenlik katkılarını ödemekten, kanunla belirlenmiş yasal düzenlemelerden 

(asgari ücret, güvenlik standartları vb), istatistikî amaçlı anketlerin ve idari formların doldurulması 

gibi idari işlemlerden kaçınmak, gibi nedenlerle kamu otoritelerinden saklanan bütün yasal 

üretimlere karşılık gelmektedir (Kanlı, 2007:6). Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkma nedenlerini 

bilmek, kayıt dışılığı önlemek için yol gösterecektir. Ülkeden ülkeye kayıt dışılığın nedenleri 

değişse de temel sorun vergi yükü ve sosyal güvenlik kesintilerinin fazla olmasıdır (Akalın ve 

Kesikoğlu, 2007).  

 

Sağlık Sektöründe Kayıt Dışı Ekonomi 

 

Sağlık Ekonomisi Kavramı 

 

Sağlık; hasta olmama anlamında ziyade kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik 

halini ifade etmektedir (WHO Anayasası,1946). Sağlık tanımı doğrultusunda bireylerin dolayısıyla 

toplumun sağlık algısını yönlendirmek, koruyucu sağlık hizmetleri vermek, hastalıkları tedavi 

etmek amacıyla tedavi hizmetleri vermek sağlık hizmeti sunucuları aracılığıyla devletin görevidir. 

Topluma sağlığı koruma davranışları kazandırma, hastalıkları tedavi amacıyla gelişmiş ülkeler 

ekonomilerinin önemli bir bölümünü sağlık harcamalarına ayırmaktadırlar. Yaşlanan nüfusa bağlı 

olarak kronik hastalıkların artması, küreselleşen dünyada sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırma, 

rekabet ortamında var olma, gelişen tıp teknolojilerini uygulayabilme adına sağlık sektöründe 

kullanılan sermaye artmaktadır. Bu durum dünya ekonomilerinde sağlık ekonomisinin geniş bir 

sektör oluşturmasına neden olmaktadır. 

 

Sağlık ekonomisi, eldeki kaynaklar ile elde edilmesi olası en fazla sağlık getirisinin sağlanması 

yönünde yapılması gereken seçimlere yol göstermeyi amaçlar. Ekonomik değerlendirme 

yöntemleri, farklı sağlık program ve teknolojilerini maliyet-etkinlik açısından değerlendirip, var 

olan alternatifleri ile karşılaştırarak, toplum için optimal sağlık getirisini sağlamayı hedefler (Fidan, 

2004:13). Başka bir tanımla sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinin maliyetleri ve sağlık sonuçlarını 

formel olarak karşılaştırmakla uğraşan ekonomi biliminin bir dalıdır (Sur, 2011:7). Kısacası sağlık 

ekonomisinin amacı, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak adına sağlık hizmeti üretmek 

için kaynakları en verimli ve etkin şekilde kullanmayı sağlamaktır (Tokalaş, 2006). 

 

TÜİK 1999- 2008 yılları verilerine göre, ülkemizde sağlığı korumak ve iyileştirmek için 

yapılan harcamalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu harcamalara ilişkin veriler Tablo 1’ de görülebilir. 

 

Tablo 1. Sağlık Harcamaları İle İlgili Göstergeler, 1999-2008 
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YIL 

Toplam Sağlık 

Harcaması 

(Milyon TL) 

 

 

 

Toplam Sağlık 

Harcamasının 

GSYİH ORANI    

(%) 

 

 

 

Kamu Sağlık 

Harcamasının 

Toplam Sağlık 

Harcamasına Oranı 

(%) 

 

 

 

 

Hanehalkı 

Sağlık 

Harcamasının, 

Toplam Sağlık 

Harcamasına 

Oranı (%) 

1999 4 985  4.8  61.1  29.1 

2000 8 248  4.9  62.9  27.6 

2001 12 396  5.2  68.1  22.8 

2002 18 774  5.4  70.7  19.8 

2003 24 279  5.3  71.9  18.5 

2004 30 021  5.4  71.2  19.2 

2005 35 359  5.4  67.8  22.8 

2006 44 069  5.8  68.3  22.0 

2007 50 904  6.0  67.8  21.8 

2008 57 740  6.1  73.0  17.4 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Sağlık Harcama İstatistikleri 2008. 

1999 yılında toplam sağlık harcamasının GSYİH içindeki oranı %4.8 iken 2008 yılında bu oran 

%6.1’e çıkması sağlık ekonomisinin ülke ekonomisindeki payının arttığını göstermektedir. Nüfusun 

yaşlanması, sigara ve alkol kullanımı, insan ömrünün uzaması, obezite, fiziksel aktivitenin azlığına 

bağlı kronik hastalıkların artması, ulaşımın kolaylaşması, teknolojinin gelişmesi, sağlık güvencesine 

sahip olma oranındaki artış, değişen sağlık politikaları sağlık hizmetlerinin kullanımında artışa 

sebep olmaktadır (Tatar, 2011). Bu artışa bağlı olarak sağlık ekonomisinin büyüdüğü görülmektedir. 

Gelişen sağlık sektöründe kayıt dışı ekonomi de önemli bir paya sahiptir. Yasal olmayan nedenleri 

ve kayıt altına alınmamasından dolayı ne kadar paranın kayıt dışı sağlık sektörüne harcandığı tespit 

edilememektedir.  

Sağlık sektöründe kayıt dışı ekonomiyi oluşturan nedenleri ise şu başlıklar altında 

sınıflandırabiliriz; 

 Tamamlayıcı ve alternatif tedavi, 

 Folk sektör, 

 Kayıt dışı istihdam, 

 Bıçak parası, 

 Kayıt dışı operasyonlar ve uygulamalar, 

 Cerrahi sarf malzemelerinde yapılan usulsüzlükler. 

 

Sağlık Sektöründe Kayıt Dışı Ekonomiyi Oluşturan Nedenler 

 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi 

 

1970 ve 1980 dönemlerinde kullanılan alternatif yöntemler kamunun sağladığı sağlık 

hizmetlerine ‘alternatif’ olarak kullanılmış, iki sistemin birlikte kullanılması ile   ‘tamamlayıcı’ 
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tanımı kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen yıllarda ise ‘tamamlayıcı’ kavramı değişerek geleneksel 

ve geleneksel olmayan sağlık bakımını açıklamakta kullanılmıştır (Zollman ve Vickers, 1999). 

Birleşmiş Milletler Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün yapmış olduğu tanıma göre Tamamlayıcı alternatif 

tedavi (TAT); belirli bir zaman diliminde belli bir toplum veya kültürdeki politik olarak baskın olan 

sağlık sisteminin dışında kalan bütün sağlık hizmetlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve bunlara 

eşlik eden teori ve inançları kapsayan geniş bir sağlık alanıdır (Bülbül vd., 2009:201). 

 

Ülkemizde özellikle kanser hastaları alternatif ve tamamlayıcı tıbbı kullanmaktadır (Yıldırım 

vd. 2006). 500 katılımcıyla yapılan bir araştırmada alternatif tıp yöntemlerinden birini son bir yıl 

içinde kullananlar % 41 olarak bulunmuştur. Alternatif tıp kullananların %66’sı bu durumu hekime 

bildirmemiştir (Crawford, 2006). Diyabetis Mellitus hastalarının katılımıyla gerçekleşen bir başka 

araştırmada katılımcıların %70.7’ si alternatif tıp kullandığını belirtmiştir (Oksel ve Şişman, 2009). 

İran’da yapılan 177 meme kanseri hastasının katıldığı araştırmada katılımcıların % 32’ sinin 

alternatif tıp yöntemlerini kullandığı görülmüştür (Montazeri vd., 2005). Yine National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) Amerika’da yetişkinlerin % 38’inin alternatif 

ve tamamlayıcı tıp kullandığını belirtmiştir (NHIS, 2007). Araştırmalar göstermektedir ki dünyada 

ve ülkemizde alternatif ve tamamlayıcı tıp yöntemleri aileleri tarafından çocuk hastalıklarında da 

kullanılmaktadır (Grossoehme  vd., 2013; Langler ve Zuzak, 2012; Muslu ve Öztürk, 2008). 

 

Hem dünyada hem de ülkemizdeki sağlık sektöründe kayıt dışı ekonominin başlıca sebebi olan 

tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin kullanımından kaynaklanan vergi kaybı oldukça fazladır. Bu 

kaybı önlemek için alternatif tedaviler konusunda araştırmalar yapılmalı, uygun görülen yöntemler 

sağlık hizmetlerine dahil edilmeli, alternatif yöntemleri uygulayanlara devlet tarafından eğitimler 

verilmeli ve denetimler yapılmalı, verilen hizmetler geri ödeme kurumları tarafından 

karşılanabilmelidir.  

Folk Sektör 

 

Folk sektör kurumsallaşma çabasında olmayan, gelişime kapalı, bilimsel gerçeklere 

dayanmayan, tarihsel süreçte geçerliliği gözlemlerle değerlendirilen yöresel yöntemleri içermektedir 

(Oğuz, 1996). Halk tıbbı da denilen folk sektör, sağlık eğitimi almamış, bilimsel örgütler tarafından 

kabul görmeyen kırıkçı-çıkıkçı, ara ebesi, üfürükçü, medyum, hacamat yapanlar gibi geleneksel 

çalışanları kapsayan yasal olmayan bir sektördür. Gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın pek çok 

ülkede bu sektör kullanılmaktadır (Hayran, 2012). 

 

HIV virüsü ile enfekte 76 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada; folk sektörünü 

katılımcıların % 44 psikolojik inanç, % 40 manevi inanç ve % 26’ sı ise kötülüklerden korunmak 

amacıyla kullandığını belirtmiştir (Suarez vd., 1996). 285 kişinin katıldığı bir araştırmada; 165 

katılımcı psikiyatri polikliniğine, 120 katılımcı fizik tedavi polikliniğine başvurmuştur. Psikiyatri 

polikliniğine başvuran katılımcıların %95’i, fizik tedavi polikliniğine başvuran katılımcıların %15’i 

geleneksel yollara başvurduğunu ifade etmiştir. Geleneksel yöntemlere başvuran katılımcılara 

muska yazma, yatırda yatırma, tıbbi tedavileri bırakma gibi yöntemler uygulanmış, %87.36’sı ise bu 

işlemler için para vermiştir (Yaşan ve Gürgen, 2004). 

 

KTÜ-TF Psikiyatri polikliniğine başvuran 87 hasta ve Almanya’nın Gelsenkirchen Psikiyatri 

Kliniği’ne başvuran 60 hasta ile yapılan çalışmada Türkiye’deki katılımcıların %49.4’ü, 

Almanya’daki katılımcıların %55.0 tıp dışı yöntem arayışına girdiği saptanmıştır (Güleç vd, 2003). 
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Bir başka çalışmada kırıkçı çıkıkçıya eğitim seviyesi azaldıkça başvuruların arttığı belirtilmiştir. 

Araştırmaya katılanların %58’i sakat kalma korkusu nedeniyle kırık çıkıkçı tercih etmiştir 

(Allahverdi, 2011). 

 

Araştırmalarda göstermektedir ki özellikle şizofreni başta olmak üzere ruhsal bozukluğu olan 

hastalar ve tıbbi tedavide sonuç alınamayan bazı kanser hastaları folk sektöre başvurmaktadır. 

Tarihimiz boyunca gelen alışkanlıklara dayalı geleneksel yöntemleri kullanmak, tıbbi tedavi 

kullanımının bırakılması gibi sağlığımızla ilgili olumsuz etki yapmasının yanında cinci, üfürükçü, 

kırık çıkıkçı gibi folk sektörle uğraşan kişilerin gelir elde etmesine ve kayıt dışı bir sektörün 

oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle kırsal kesimde çalışan sağlık personelleri, din görevlileri, 

birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık personelleri folk sektör konusunda halkı 

bilinçlendirmelidir. 

Kayıt Dışı İstihdam 

 

Sağlık sektöründe kayıt dışı ekonomiye sebep olan bir alan da kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı 

istihdam, istihdam faaliyetlerinin (üretim ve hizmet) resmi belgelere dayandırılmaması ve böylece 

resmi kayıtlara girmemesi, bunun sonucunda vergisel ve zorunlu sosyal yükümlülükler de dahil 

olmak üzere tüm yükümlülüklerin, mali ve sosyal güvenlik kurumlarının denetim alanı dışına 

çıkarılmasıdır (Güloğlu, 2005:3). Kayıt dışı istihdam, çalışanların sosyal sigortalar kurumuna ya hiç 

bildirilmemeleri ya da çalışma gün sayıları ile aldıkları ücretlerin eksik bildirilmesi şeklinde de 

tanımlanmaktadır (Karaaslan, 2010: 23).  

 

Kayıt dışı istihdam sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlarda da uygulama alanı 

bulmakta ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdama neden olan faktörler nüfus 

artışı, nüfus yapısı, iç ve dış göçler, gecekondulaşma, düzensiz kentleşme, işsizlik, aile yapısı ve 

eğitim olanaklarının kayıtsızlığı gibi sosyal nedenler, enflasyon, işletmelerin yapısı, rekabet gücü 

gibi ekonomik nedenler ile Türk Vergi Sistemi, ücretliler üzerindeki yasal kesintilerin yüksek 

olması, yargı sistemi, çalışma yasaları gibi mali ve yasal nedenlerden kaynaklanmaktadır  (Güloğlu,  

2005 ). 

 

Sağlık sektöründeki başlıca kayıt dışı istihdam yerleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir; 

1- Özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışan işçi sınıfı personelin güvencesiz kaçak çalıştırılması, 

2- Kamuda çalışan doktorların mesai sonrası özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışması, 

3- Kamuda görev yapan yardımcı sağlık personelinin (röntgen teknisyeni, hemşire vb.) özel sağlık 

kuruluşlarında nöbet tutmaları, 

4- Hekim ve yardımcı sağlık personelinin birkaç özel sağlık kuruluşunda birden kayıt dışı çalışması.  

 

Sağlık sektörü, kullandığı kaynaklar ve istihdam ettiği çok çeşitli mesleki gruplar açısından 

önemli bir ekonomiyi kapsayan bir sektördür. Ülkemizde özellikle özel sektörde sağlık hizmeti 

sunumunda istihdam edilen çalışanların kayıt dışı çalıştırılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Mevcut kanunlara göre  (Tam Gün Yasası ve Devlet Memurları Kanunu) kamu kuruluşunda çalışan 

sağlık personeli özel sağlık kuruluşunda çalışamamaktadır. Bu durum özel sağlık kuruluşlarının 

kamuda çalışan sağlık personelini ucuza, vergisiz ve SSK primleri ödemeden çalıştırmasının önünü 

açmaktadır. Denetimlerin artırılması veya kanunlarda düzenlemeye gidilerek kayıt dışının önüne 

geçilmesi gerekmektedir.  
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Bıçak Parası 

 

Dünyada ‘bahşiş’, ülkemizde ‘bıçak parası’ olarak bilinen hekimlerin hastalardan talep ettiği 

haksız kazanç, sağlık sektöründe kayıt dışı ekonominin bir parçasıdır. Sağlık hizmeti talebi sırasında 

hekime kayıt dışı ödeme yapan hastalar bilgi asimetrisi sebebiyle daha iyi muayene edildiğini, tıbbı 

işlemlerin yeterli düzeyde yapıldığını ve sağlık kuruluşunda klinik hizmeti aldığı sürece daha iyi 

tedavi edildiğini düşünmektedir. Para her kapıyı açar mantığıyla hareket eden hasta, bıçak parası 

vererek kendini güvende hissetmektedir. Bu durum hekim hasta ilişkisini zedelemekte sağlık 

hizmetini ticarileştirmektedir. Özellikle milli gelir seviyesinin düşük olduğu az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde hastaların, hekimlerin aldığı maaşı düşük bulup bıçak parası verdiği 

görülmektedir.  

 

Sağlık Hizmetleri ve Etik adlı araştırmaya İstanbul ve Nevşehir’den katılan 363 hekimden 

%21’i hastaların bıçak parası, hastaneye yatmak için muayenehane şartı gibi hekime fazladan 

ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak gördüğünü, hekimlerin %11’i bıçak parası, hastaneye yatmak 

için muayenehane şartı gibi hekime fazladan doğrudan ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak 

gördüğünü, hekimlerin %69’u elde ettikleri mesleki kazançlarda etik dışı yanlar olduğunu 

belirtmektedir. Yine aynı araştırmaya katılan 500 hastanın %29’ u hekimlere bıçak parası verdiğini 

belirtmiştir (Sur ve Çekin, 2009). Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi 

tarafından yapılan araştırmaya katılan 613 hastanın 418' inin ameliyat öncesinde doktorlara bıçak 

parası ödediği ortaya çıkmıştır (Hatun, 2002). 

  

Araştırmalarda görüldüğü gibi bıçak parası hastaların daha iyi tedavi olmak için verdiği, bazı 

hekimlerin ise kendi hakkı olduğunu düşünerek aldığı hem etik dışı hem de kayıt dışı kazançtır. 

Bıçak parası, 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’ nın 250. maddesinde  ‘Görevinin 

sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu 

yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.’ hükmü ile irtikap olarak kabul edilmiştir. Ancak 2 Temmuz 2012 tarihinde 

yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi 5237 sayılı Kanunun 252’ nci maddesi değiştirilerek ‘Görevinin 

ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine 

veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza 

ile cezalandırılır.’ kararıyla bıçak parası rüşvet kabul edilip 4 ila 12 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılmaktadır. Böylece bıçak parası görevi kötüye kullanmaktan çıkmış rüşvet olarak kabul 

edilmiştir. Rüşvet konusunda rüşvet alanın da rüşvet verenin de suçlu bulunduğu günümüzde bıçak 

parasını bildirmek ile ilgili hastaların sıkıntı yaşayacağı aşikardır. Hiç kimsenin kendisini hekime 

kayıt dışı para verdiği için şikayet etmeyeceği, bıçak parası alarak kayıt dışı kazanç elde eden 

hekimlerinde bu konuda bilgi vermeyeceği varsayımıyla bıçak parası şikayetlerinde azalma olacak, 

fakat bıçak parası alımında artış olacağı görülmektedir.  

 

Kaçak Operasyonlar ve Uygulamalar 

 

Sağlık hizmetleri devletin gözetimi ve denetimi altında yapılan hizmetlerdir. Anayasa, 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Hemşirelik Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği gibi kanunlarla 

sağlık çalışanlarının ve hastaların hakları koruma altına alınmıştır. Buna rağmen sağlık hizmeti 

ihtiyacını kanun dışı yollarla karşılama yoluna da gidilmektedir. Yasa dışı yapılan kürtaj, organ 

kaçakçılığı, fenni sünnetçilerin yaptığı sünnet, sperm ticareti kaçak operasyonlara ve uygulamalara 

örnek olarak verilebilir. 



 

887 
 

 

Sağlık Bakanlığı’nın, ‘Türkiye Bebek ve Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Araştırması’na göre her 

yıl gerçekleşen yaklaşık bir buçuk milyon gebeliğin %8.7’sinin kürtajla (isteyerek yapılan düşükle) 

sonuçlandığını ortaya çıkmıştır. Bu durum göstermektedir ki; bir yılda yaklaşık 130 bin kürtaj 

yapılmakta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri, kamu, özel ve üniversite hastanelerine bir 

yılda 70 bin hasta için kürtaj parası ödemektedir. Geriye kalan 60 bin kürtajın yasal olmayan 

durumlarda yapıldığı düşünülmektedir (Avcı, 2013). Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ na göre 

kürtaj fiyatının yıllık yaklaşık 15 milyon lira kürtaj piyasasında kayıt dışı paranın kullanıldığı 

görülmektedir. 

 

Türk Ceza Kanunu’nda  ‘ Tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik 

süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir 

yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.’ ifadesi yer almaktadır (TCK, Madde 99). Bu 

sebepledir ki ülkemizde bazı muayenehanelerde ya da merdiven altı yerlerde steril olmayan 

koşullarda kayıt dışı ve yasa dışı kürtaj yapılmaktadır. Gebeliğin on haftayı doldurmuş olması, gayri 

meşru ilişkilerden olan gebelikler, sosyal korku yasa dışı kürtaj tercih sebepleridir. Kayıt dışı 

yapılan kürtajı engellemek için kürtajı yasaklamak çözüm değildir.  

 

Organ ve doku nakli tıbbi olarak uygulanan bir tedavi yöntemi olmakla birlikte organ nakli 

bekleyen hastaların hayatını sürdürmekte çoğu zaman tek seçenektir. Organ ve doku nakli 1979 

yılında yayınlanan Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun ve 2012 

yılında yayınlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği ile ülkemizde yasal olarak 

yapılmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 91.maddesinde ise ‘Hukuka aykırı olarak, 

ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ denilmektedir. 

Organ nakillerindeki artışa rağmen organ yetmezliği sorunu tüm dünyada artmakta ve organ nakli 

için bekleyen hastalar nakil yapılamadan hayatlarını kaybetmektedirler (Koçak Süren, 2007).  

 

Genel olarak bakıldığında organ nakli talebindeki artış ve organ bağışındaki yetersizlik kayıt 

dışı yapılan organ ticareti pazarını oluşturmuştur. Kişilerin para karşılığı organ sattığı ve organların 

çalındığı bu pazar maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulunmaktadır. Bu pazarın 

ortadan kaldırılması için bağışçı ve donör sayısının artırılarak hastaların illegal yollara başvurması 

önlenmelidir. Yine Sağlık Bakanlığı ve emniyet güçlerinin denetimlerini artırması ve yasa dışı 

organ nakli yapanlara verilecek cezaların artırılması gerekmektedir. 

 

Cerrahi Sarf Malzemelerinde Yapılan Usulsüzlükler 

 

Sağlık sektöründe özellikle ortopedi ve beyin cerrahisi ameliyatlarında kullanılan protez, plak, 

vidalar vb. medikal malzemelerin pahalı olması geri ödeme kurumu olan Sosyal Güvenlik 

Kurumunun (SGK) yüksek fiyatlı fatura ödemesine sebep olmaktadır. Ameliyat sırasında ucuz ve 

kalitesiz malzeme kullanılıp pahalı olan malzeme kullanılmış gibi gösterilip fatura edilmesi medikal 

sektörde binlerce dolar haksız kazanç sağlanmasına neden olmaktadır. Ortopedi ve beyin cerrahisi 

alanlarında kullanılan tıbbi sarf malzemelerinin hastaya özgü kullanılması bu malzemelerin açık 

ihale yoluyla alınmasının önünde en büyük engeldir. Son yıllarda uygulamaya konulan ‘Çerçeve 

Anlaşmalar ve Toplu Alım İhaleleri’ konunun çözümüne yardımcı olmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın 

23.07.2009 tarihli ve 2009/45 sıra nolu Genelgesinde; ‘Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve 
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kuruluşlarının döner sermaye kaynaklarından 2010 yılı ve sonrası yıllar ihtiyaçları için yapacakları 

tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi ve benzeri alımlarında; toplu 

olarak yapılacak çerçeve anlaşmaların (çerçeve anlaşmalarla satın alınması uygun olanların) 

uygulanması zorunlu tutulmuştur. Ancak; çerçeve anlaşmalarda teklif çıkmayan ihtiyaçlar diğer 

ihale usulleri uygulanarak kurumlar tarafından karşılanabilecektir.’ ifadesi yer almaktadır. Genelge 

öncesinde doktorlar ameliyat için tercih ettiği firmanın ürününün alımı doğrudan temin yöntemiyle 

yapıldığından hastane yönetimine etki edebilmekteyken artık Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 

yapılacak ameliyatlarda kullanılacak sarf malzemeler Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alım İhaleleri 

ile gerekli durumlarda temin edilmektedir.  Yine SGK’ nın bu ameliyatlar için paket fiyat 

uygulaması ucuz malzeme kullanıp pahalı malzemeyi fatura etmenin önüne geçmiştir.  

 

Kullanılan malzemelerin çok yüksek fiyatlı olması ve pahalı cerrahi sarf malzemeleri üreten 

firma sayısının yetersizliği sebebiyle rekabet olanağının sınırlı olması bu malzemeleri kullananları 

kayıt dışılığa itmektedir. Bu malzemeleri kullananlar belirli bir marka tercihi yaparak firmalardan 

pay almakta ya da ucuz malzeme kullanıp pahalı malzemeyi fatura ederek kayıt dışılığa sebebiyet 

vermektedir.  

 

Sonuç 

 

Dünya ekonomilerinin en önemli sorunu olan kayıt dışılık ekonomide büyük kayıplara sebep 

olmuştur. Vergi kayıpları başta olmak üzere gelir adaletsizliği, devlet otoritesine karşı güvensizlik, 

paranın yeraltına kayması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin gelişmişliğinin göstergesi 

olan ekonominin büyümesi ise kayıt dışılıktan dolayı doğru ölçülememektedir. Sağlık sektöründe 

kayıt dışı kazancın sonucu oluşan negatif etkiler, ekonominin gelişen dalı olan sağlık ekonomisinde 

de kendini göstermektedir. Sağlık sektöründe harcamaların artması, alternatif tedavilerin halk 

tarafından kabul görüp, hekimler tarafından reçete edilememesi, cezaların caydırılıcılıktan 

yoksunluğuna bağlı haksız kazanç elde edenlerin kar zarar oranlarından karlı çıkmaları bireyleri 

kayıt dışı kazançlara yönlendirmektedir. 

 

Sağlık ekonomisini ekonomik kayba uğratan kayıt dışılığı engellemede halk, sağlık çalışanları, 

kamu kuruluşları işbirliği içinde olmalıdır. Kayıt dışı kazanç konusunda bilinçli toplum kayıt 

dışılığı engellemede en önemli faktördür. Bu tür kazanç elde edenlere yönelik toplumsal baskı 

bireylerin dışlanmasını sağlayacak ve olumlu etki yaratacaktır. Sağlık sektöründe kayıt dışı 

ekonomiyi önlemek için yapılacak çalışmaların en başında etkili denetimler gelmelidir. Devletin 

denetimler konusunda taviz vermemesi, denetimler sonucu cezai işlemlerin yerine getirilmesi 

toplumun devlet otoritesine olan güvencini artırmaktadır. Haksız ve vergisiz kazanç elde edenlerin 

cezalandırılması örnek teşkil edecek ve caydırıcı olacaktır. Yine bireyler kayıt dışılık konusunda 

eğitilmeli, toplum bilinci oluşturulmalıdır. Sağlık hizmeti almak için başvurulan alternatif 

yöntemlerin kullanılması ve cerrahi malzemelerin alımı sırasında fatura alınmalı, bu davranış 

alışkanlık haline getirmelidir. Ayrıca vergilendirme ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmalı ve vergi 

adaletsizliği giderilmelidir.  

 

Sonuç olarak; sağlık hizmeti arz ve talebi devlet ve bireyler arasında bir iletişim yöntemidir. 

Bu iletişimin etkinliğini artırarak iki tarafı da kazançlı çıkaracak eylem hukuksal davranmaktır. 
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OECD VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGESİ ÜLKELERİNİN SAĞLIK, EĞİTİM 

VE EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE’NİN DURUMU 

Pakize YİĞİT
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Berna EREN
61

 

Huriye ÇATALCA
62

 

ÖZET  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Avrupa 

Birliği (EU) gibi uluslararası kuruluşlar, kendi üye ülkelerinde farklı alanlarda geniş kapsamlı, en 

son ve kıyaslanabilir verileri toplamakta ve sonuçları belirli göstergelere göre belirli aralıklarla 

yayınlayarak ülkeleri bu göstergelere göre değerlendirmektedirler.  Bu çalışmamızda söz konusu 

uluslararası kuruluşların sağlık, eğitim ve ekonomi göstergeleri kullanılarak, Dünya Sağlık Örgütü 

Avrupa Bölgesi (WHO/Europe) ülkeleri ile OECD ülkeleri incelenmiştir.  Bu ülkelerin temel 

göstergeleri karşılaştırılarak, sağlık göstergelerindeki gelişmişlik seviyesi ile eğitim ve ekonomik 

göstergeleri içindeki gelişmişlik seviyesinin karşılaştırılması yapılmış; Türkiye’nin bu ülkeler 

arasındaki durumu incelenmiştir.  Bu karşılaştırmalar için çok değişkenli istatistik yöntemler olan 

kümeleme analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizi kullanılmış ve belirlenen ülke 

gruplandırılmaları kıyaslamalı olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sağlık göstergeleri, OECD ülkeleri, WHO Avrupa Bölgesi ülkeleri, Çok 

değişkenli istatistik teknikler  

 

COMPARISON OF HEALTH, EDUCATION AND ECONOMICS INDICATORS OF OECD 

and WHO/EUROPE COUNTRIES AND TURKEY’S STATUS 

ABSTRACT 

International organizations like World Health Organization (WHO), Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) and European Union (EU) collect recent and 

comparable data in a wide range of areas in their respective member countries and publish 

periodical reports to evaluate these countries through specific indicators.  In this study, countries 

within the World Health Organization European Region (WHO/Europe) and OECD countries are 

reviewed by using the health, education and economic indicators of the said international 

organizations.  The key indicators of these countries are analyzed to compare the development level 

of health indicators with the development level of education and economic indicators and also 

Turkey's status among these countries is assessed.  Clustering analysis and multidimensional scaling 

analysis which are multivariate statistical methods are used for these comparisons and the 

determined country groupings are evaluated by comparison. 
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Keywords: Health Indicators, OECD Countries, WHO/Europe Countries, Multivariate statistical 

methods. 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre sağlık,  yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, 

bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumudur. Dünyadaki bütün demokratik 

sistem ve organizasyonlar temelde sağlıklı bireyi ve sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumu 

gerçekleştirmeyi hedef alır. Zira güvenliğin, gücün, istikrarın, refahın ve mutluluğun temelinde ruh 

ve beden sağlığına sahip bireyler ve toplumlar vardır
63

. 

 

Bu nedenle devletler sağlık hizmetlerinin bir ülkedeki bütün insanları ayırmaksızın kapsaması için 

sağlık politikaları geliştirmektedirler. Her ülke kendi gelişmişlik seviyesi ile doğru orantılı olarak 

daha iyi sağlık hizmeti sunmayı ve daha sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle 

gelişmiş sağlık hizmetleri sunan toplumların eğitim, ekonomik ve sosyal durumlarının da gelişmiş 

olması beklenmektedir.  

 

Eğitim düzeyi artan toplumlarda yönetimler daha demokratik bir niteliğe sahip olmakta, ekonomik 

ve siyasi istikrar  sağlamak kolaylaşmakta ve suç işleme oranları azalmaktadır (Öztürk,2005). 

Eğitim düzeyi gelişmiş bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinin yanında sosyal refah düzeyi de 

artmaktadır. 

 

Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar çeşitli göstergeler için veriler toplayarak 

ülkelerin gelişmişlik seviyelerini karşılaştırılabilir hale getirmişlerdir. Bu çalışmada söz konusu 

kuruluşlardan alınan seçilmiş sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomik değişkenler kullanılarak ülkeler 

karşılaştırılacak, benzer ülkeler belirlenerek farklılıklar ortaya konulacaktır.  

 

Araştırmada kullanılan ülkelerin önce sağlık göstergelerine göre, ardından sağlık, sosyal, eğitim ve 

ekonomik göstergelere göre benzerlikleri ve farklılıkları bulunarak, sağlık göstergelerindeki durum 

ile bir bütün olarak sağlık, ekonomik, sosyal ve eğitim  gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişki ortaya 

konmaya çalışılacaktır.  

 

 

1. Araştırmanın Amacı: 

Araştırmanın amacı, OECD ülkeleri, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi (WHO Euro) 

ülkeleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri sağlık, eğitim, sosyal ve ekonomi göstergeleri ile 

araştırmak ve Türkiye’nin bu ülkeler arasındaki yerini belirleyebilmektir. Bu benzerlik ve 

farklılıklar öncelikle sağlık göstergeleri için bulunacak, sonrasında ise sağlık, eğitim, ekonomik ve 

sosyal değişkenler için uygulanarak, ülkelerin diğer ülkeler içerisindeki konumu tahmin edilmeye 

çalışılacaktır.  
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Toplamda ülke sayısı 41’dir. Fakat kullanılan değişkenlerde bulunamayan veriler olduğu için bazı 

ülkeler çalışma dışı bırakılmak durumunda kalınmıştır. Kullanılan değişkenler yapılan literatür 

çalışması sonucu (Çalışmalardan bahset) bulunan ve eksik gözlenmeyen göstergelerdir.  

Çalışmanın değişkenleri daha önce benzer çalışmalar yapan makalelerden derlenmiştir. Puig-Junoy 

(1998) OECD ülkelerindeki sağlık performanslarını veri zarflama analizi analizi ile girdilerini ve 

çıktılarını belirlemiştir. Şahin ve Hamarat (2002) AB ve OECD ülkelerinin sosyoekonomik 

özelliklerine göre kümelemiştir. Yine Timor ve Lorcu 2010’da sağlık hizmetlerinin 

performanslarının girdi ve çıktılarını belirleyerek ülkeleri kümelemiştir. Erkekoglu (2007)’de 

Türkiye ve AB üyesi ülkeleri demografik, eğitim, sağlık, bilgi ve haberleşme teknolojileri ve 

ekonomik göstergelere göre kümelemiştir. Ersöz (2009) OECD’ye üye ülkeleri sağlık göstergelerine 

göre kümelemiş ve ayırma analizi ile sonuçları karşılaştırmıştır. Şahinöz ve Şahinöz (2011) 

Türkiye’nin dünya üzerindeki durumunu bazı demografik ve sağlık göstergeleri ile incelemiştir.  

Acar (2012)’de OECD ülkelerindeki sağlık hizmetlerinde öncü gösterge değerlerini karşılaştırmıştır. 

Akın ve Eren (2012)’de OECD ülkelerinin ve Bolat (2011)’de AB üyesi ülkeler ve Türkiye’nin 

eğitim göstergelerini çok boyutlu ölçekleme ve kümeleme analizleri ile karşılaştırarak, ülkeler 

arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymuştur.   

Veriler Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü verilerinden elde edilmiştir.  

Araştırmada kullanılan değişkenler şöyledir: 

Tablo 39: Araştırmada Kullanılan Değişkenler 

Sağlık1 Kişi Başına Sağlık Harcaması (2011) 

Sağlık2 Her 1000 Doğumdaki Bebek Ölümleri (2011) 

Sağlık3 Erkeklerde doğumda yaşam beklentisi (2011) 

Sağlık4 Toplam doğumda yaşam beklentisi (2011) 

Sağlık5 Anne ölüm oranı (Her 100.000 canlı doğumda,2010) 

Sağlık6 DPT Aşısı Oranı (2011) 

Eğitim1 Yetişkin okuryazarlık oranı  

Eğitim2 Kadınlarda net ilköğretime kayıt oranı (2011) 

Eğitim3 Erkeklerde net ilköğretime kayıt oranı (2011) 

Eğitim4 Toplam Egitim Harcamalarının GSYH’ya Oranı (2008-2011) 

Ekonomi1 Kişi Başına Düşen GSYİH (2011) 

Ekonomi2 Yetişkin İş gücü Katılım Oranı (2011) 

Ekonomi3 Kadın İş gücü katılım Oranı (2011) 

Ekonomi4 Yıllık GSYİH Büyüme Oranı (2011) 

Ekonomi5 Yıllık  Enflasyon Oranı (2011) 

Sosyal1 Gelişmiş su kaynakjlarına ulaşabilir Nüfusun oranı (2010) 

Sosyal2 Yıllık Nüfus Artış Oranı (2010) 

Sosyal3 Şehirleşme Oranı (2010) 
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2. Araştırmanın .Yöntemi: 

Çalışmada, sağlık, eğitim, sosyal ve ekonomik göstergelere göre farklılık ve benzerlik gösteren 

ülkeleri belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada olduğu gibi çok değişkenli verilerin analiz 

edilmesi ve boyutlarının indirgenerek yorum yapılabilmesi için çok değişkenli istatistik teknikler 

kullanılır. Bu çalışmada farklılık ve benzerlik durumlarını grafiksel olarak ortaya koyan çok boyutlu 

ölçekleme yöntemi kullanılmıştır.  Çok boyutlu ölçekleme sonuçları yine çok değişkenli bir analiz 

olan kümeleme analizi ile karşılaştırılmıştır.  

2.1. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: 

Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi (ÇBÖ) analizi, birimler arasındaki uzaklık değerlerinden 

hareketle, birimlerin çok boyutlu uzayda konumlarının belirlenmesini sağlayan çok değişkenli bir 

yöntemdir (Manly, 1994).  Çok boyutlu ölçekleme analizi hem metrik hem de metrik olmayan 

değişkenlere uygulanabildiği için kullanım alanı çok geniştir. Ayrıca benzerlik ve farklılıklara göre 

değişik nesnelerin mümkün olan en az boyuttaki en iyi düzenlemesine ulaşma imkanı verir 

(Kalaycı, 2005). 

 

Çalışmamızda kullanılan değişkenler aralık ve oran ölçekli olduklarından metrik çok boyutlu 

ölçekleme analizi kullanılacaktır. Ayrıca, ÇBÖ değişkenlerin yapısının uzaklık matrisinin 

oluşturulmasında çok önemli bir rolü vardır. Bu nedenle farklı veri yapısına sahip değişkenlerin 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Burada değişkenler z değerlerine dönüştürülerek işlem yapılmıştır.  

 

ÇBÖ analizinin testi için herhangi bir test yoktur fakat stres değerleri bir ölçüt olarak 

kullanılmaktadır.  Stres değerleri şu şekilde yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2005):  

Tablo 40: ÇBÖ Stress Değeri ve Uyum Düzeyleri 

Stres Değeri Uyum Düzeyi 

0-0,025 Tam 

0,025-0,05 Mükemmel 

0,05-0,1 İyi 

0,1-0,2 Düşük 

0,2 ve üzeri Uyumsuz 

 

 

ÇBÖ analizinin yorumlanmasında kullanılan bir diğer değer ise R
2 

 değeridir. R
2  
, veri uzaklıkları 

ile konfigürasyon uzaklıklarının arasındaki uygunluğu ifade eder. Yani, bulunan sonucun, 

gerçekteki durumu açıklamaktaki başarısını temsil eder. En fazla 1 değerini alır ve 0,6 ve üzeri R
2 

değerinin uygun temsil olduğu yorumu yapılır.   

 

2.2. Kümeleme Analizi 

Kümeleme analizi benzer birimlerin (bireylerin veya nesnelerin) birbirinden bağımsız az sayıda 

gruplara (kümelere) ayrılmasını sağlayan çok değişkenli istatistik bir yöntemdir. Bağımlı ve 

bağımsız değişken ayırımı olmayan içsel bağımlılık içeren bir yöntem olan kümeleme analizinde, 
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kümeler arasında yakınlıklar veya uzaklıkların hesaplanmasında hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan 

olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır (Orhunbilge,2010 s.473). 

Hiyerarşik olmayan kümeleme yönteminde birimlerin kaç kümeye ayrılacağı önceden yaklaşık 

olarak da olsa tahmin edilebilmekte, hiyerarşik tekniklerde bilinmemektedir. Örneklem büyüklüğü 

200’den büyük olduğunda hiyerarşik olmayan yöntemin kullanılması daha iyi sonuç verecektir 

(Garson, 2009). Bu nedenle bu çalışmada hiyerarşik örnekleme uygulanmıştır.  

 

Kümeleme analizinde amaç, aynı küme içerisindeki değişkenlerin özelliklerinin homojen, farklı 

kümede bulunanlar için ise heterojen olmasıdır. Böylece geometrik olarak da aynı kümede yer alan 

değişkenler birbirine yakın, farklı kümelerde bulunanlar ise birbirinden uzakta olacaklardır. 

Birimlerin birbirlerine olan benzerliklerini bulabilmek için ise değişkenlerin birbirine olan 

uzaklıkları kullanılır. 

3. Araştırmanın Bulguları:  

 

Araştırma sağlık göstergeleri ve bütün sağlık, sosyal, ekonomik ve eğitim değişkenleri olmak 

üzere iki kez gerçekleştirilip karşılaştırılmıştır.  

3.1. Sağlık Göstergeleri İçin Analiz Sonuçları 

Çok boyutlu ölçekleme analizi öncelikle 7 sağlık değişkeni için, ardından diğer göstergeler için 

uygulanmıştır. Çok boyutlu ölçekleme analizinin doğruluğu kümeleme analizi ile test edilecektir. 

Analizler SPSS 18.0 programında Çok boyutlu ölçeklemenin ALSCAL algoritması kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. Ülkelerin isimleri 1’den 41’e doğru sıralanmıştır. Ülkelerin sıralaması şu 

şekildedir. 

Tablo 41: Araştırmada Bulunan Ülkeler 

 

 

 

1 Armenia 11 Denmark 21 Italy 31 Romania

2 Australia 12 Estonia 22 Kazakhstan 32 Russian Federation

3 Azerbaijan 13 Finland 23 Latvia 33 Slovenia

4 Belgium 14 France 24 Lithuania 34 Spain

5 Bulgaria 15 Germany 25 Netherlands 35 Sweden

6 Canada 16 Greece 26 New Zealand 36 Switzerland

7 Chile 17 Hungary 27 Norway 37 Tajikistan

8 Croatia 18 Iceland 28 Poland 38 Turkey

9 Cyprus 19 Ireland 29 Portugal 39 Ukraine

10 Czech Republic 20 Israel 30 Republic of Moldova 40 United Kingdom

41 United States of America

ARAŞTIRMADAKİ ÜLKELER
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Sağlık göstergeleri için yapılan Çok Boyutlu Ölçekleme analizi 41 ülkedeki 7 sağlık değişkeni için 

uygulanmıştır. Analiz sonuçlarının, gözlem değerlerinin istatistiksel anlamlılığını gösteren stress 

değerleri incelenmiştir. Üç boyutlu uzay için stress değeri 0,038 R
2 
= 0,9959 bulunmuştur. İki 

boyutlu uzay için ise stress değeri 0,09567 R
2 
= 0,98063 bulunmuştur. R

2 
 değeri, hesaplanan 

farklılık matrisinin, gerçek değerlerden oluşan uzaklık verisini açıklama oranını gösterir. Burada iki 

boyutlu model yorumlanacaktır.  

k=2 boyutlu uzay için ülkelerin görünümü yukarıda gösterilmiş olup, hesaplanan uzaklık 

koordinatları şu şekildedir: 

 

Şekil 3: Ülkelerin Sağlık Göstergelerine Göre Geometrik Modeli 

Ülkelerin Sağlık göstergelerine göre belirlenen iki boyutlu gösterimindeki koordinat değerleri Tablo 

4’de verilmiştir.  

Tablo 42: Ülkelerin Sağlık Göstergelerine Göre İki Boyutlu Geometrik Gösterimine İlişkin 
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Koordinatlar 

 

Birinci boyutta pozitif yüklü en yüksek değere sahip ülke Tacikistan’dır (3,754) ve sağlık 

göstergeleri açısından diğer ülkelerden farklı bir yerde durmaktadır. Birbirinden en farklı olan 

ülkeler Tacikistan ve İsviçre (-1,595)’dir. İzlanda ile Hollanda birbirlerine benzer özelliktedir (-

1,124;-1,114). Ayrıca Kanada, Yunanistan, İrlanda ve İsrail bu boyutta diğer benzer özellikler 

gösteren ülkelerdir (-0,847, -0,841;-0,830;-0,834) 

İkinci boyutta sağlık göstergelerine göre en yüksek değere sahip ülke Ukrayna’dır. Bu boyutta 

birbirinden en farklı ülkeler Ukrayna ve Tacikistan’dır. Kıbrıs, Bulgaristan ve Ermenistan en çok 

benzerlik gösteren ülkelerdir (-0,348;-0,353;-0,353)  

41 ülkenin birbirine olan uzaklığının hesaplandığı Ek-1’de verilen farklılık matrisinde 0’a yakın 

matris değeri alan ülkeler birbiri ile benzer özellikler gösterirler:  

 Belçika’nın Almanya (0,001), Fransa ile (0,078) ve Finlandiya (0,124) ile 

 Almanya’nın Finlandiya ile (0,104) 

 Kıbrıs’ın Polonya (0,094) ve Slovenya ile  

 İtalya’nın İzlanda  (0,102) ve İspanya (0,044) ile  

Ayrıca Tacikistan ve Ukrayna’nın gelişmiş ülkelerden çok farklı değerlere sahip olduğu 

gözlenmiştir.  

Türkiye ile sağlık göstergelerine göre en benzer özellikteki ülkeler, Bulgaristan (0,323) ile 

Macaristan (0,334)’dır. Bu göstergelere göre en farklı ülkeler ise Ukrayna (3,579), Tacikistan 

(3,352), Azerbaycan (2,59)’dır. 

İki boyutlu grafik incelendiğinde 0’ın sağ tarafında az gelişmiş ülkeler bulunmakta olup onlar da 

sağlık göstergelerine göre birbirlerinden faklı özellikler göstermektedirler. 0’ın sol tarafında yer 

alan gelişmiş ülkeler ise sağlık göstergelerine göre birbirlerine daha benzer özellikler 

göstermektedirler. Özellikle farklılaşan ülkeler, Tacikistan, Ukrayna ve Azerbaycan’dır.  

Kümeleme Analizinde ise Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi kullanılmış ve küme sayısının ise 5 

olmasına karar verilmiştir. Analiz sonucunda oluşan kümeler ve ülkeler şu şekildedir. 
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Tablo 43: Sağlık Göstergelerine Göre Ülkelerin Kümeleme Analizi Sonuçları 

1. Küme 2. Küme 4. Küme 

Armenia Australia Cyprus 

Azerbaijan Canada Greece 

Bulgaria Denmark Israel 

Chile Netherlands Portugal 

Croatia Sweden Slovenia 

Czech Republic  Spain 

Estonia   

Hungary   

Kazakhstan 3. Küme 5. Küme 

Latvia Belgium Norway 

Lithuania Finland Switzerland 

Poland France United States of America 

Republic of Moldova Germany  

Romania Iceland  

Russian Federation Ireland  

Tajikistan Italy  

Turkey New Zealand  

Ukraine United Kingdom  

 

Kümeleme analizi sonucunda, Çok Boyutlu Ölçekleme analizi ile elde edilen bulgular 

doğrulanmaktadır. Sağlık göstergelerine göre birbiri ile aynı özellikte olan ülkeler aynı kümelerde, 

farklı özelliktekiler ise farklı kümelerde yer almaktadırlar. Örneğin, aynı özellikleri gösteren 

Belçika ile Almanya aynı kümede yer almakta, İsviçre ile Tacikistan farklı kümelerde yer 

almaktadırlar. Türkiye ile Bulgaristan aynı kümede bulunmaktadır.  

Kümeleme analizi sonucunda, az gelişmiş ve birbirlerine göre farklı sağlık göstergelerine sahip 

ülkeler 1. Kümede yer almakta, diğer birbirleri ile benzer özellikler gösteren ülkeler farklı 

kümelerde bulunmaktadır.  

3.2. Sağlık, Sosyal, Eğitim ve Ekonomi Göstergeleri için Birlikte Yapılan Analiz Sonuçları: 

Sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomi göstergelerinden oluşan 18 değişken için yapılan çok 

boyutlu ölçekleme analizi ile 41 ülke arasındaki uzaklıklar 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak 

incelenmiştir. Analiz sonucuna göre 3 boyutlu uzayda stress değeri 0,11 R
2 
= 0,955 bulunmuştur. İki 

boyutlu uzay için ise stress değeri 0,175 R
2 
= 0,918 bulunmuştur. Burada sağlık göstergeleri ile 

karşılaştırmaların daha kolay yapılabilmesi için iki boyutlu sonuçlar yorumlanacaktır.  
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Şekil 4 : Ülkelerin Sağlık, Sosyal, Eğitim ve Ekonomik Göstergelere Göre Geometrik Modeli 

Ülkelerin sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomik göstergelere göre belirlenen iki boyutlu gösterimindeki 

koordinat değerleri Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 44: : Ülkelerin Sağlık, Sosyal, Eğitim ve Ekonomik Göstergelerine Göre İki Boyutlu 

Geometrik Gösterimine İlişkin Koordinatlar 

 

Birinci boyuttaki en yüksek pozitif değerli ülke Tacikistan (3,254) ve Azerbaycan (2,511)’dır. En 

farklı ülkeler Tacikistan ile Norveç (-1,492) ve İsviçre (-1,406)’dır. Avustralya ve Danimarka (-

0,963;-0,969),Yunanistan ve Hollanda (-0,941;-0,944), Yeni Zelanda ve Amerika (-0,683;-0,682) bu 

boyuttaki en benzer özellikteki ülkelerdir. 

Sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomik göstergelerine  göre ikinci boyuttaki en yüksek pozitif değere 

sahip ülkeler Türkiye (1,703) ve Moldova Cumhuriyeti (1,618)’dir. En farklı özellikteki ülkeler 

Türkiye  ve Tacikistan’dır.  Kanada ve Yeni Zelanda (-0,537;-0,533), Hollanda ve İngiltere (-

0,342;-0,345), Yunanistan ve Letonya (1,031;1,061) bu boyuttaki en benzer özellikteki ülkelerdir. 
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Sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomik göstergelerine göre 41 ülkenin birbirine olan uzaklığının 

hesaplandığı Ek-1’de verilen farklılık matrisinde 0’a yakın matris değeri alan ülkeler birbiri ile 

benzer özellikler gösterirler:  

 Fransa ile Belçika (0,096) 

 Hollanda ile Kanada (0,01) 

 İngiltere ile Finlandiya (0,128)’dir 

Tacikistan yine gelişmiş ülkelerle çok farklı özellik göstermektedir. 

Türkiye’nin sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomik göstergelerine göre en farklı özellikte olduğu ülkeler 

Azerbaycan (3,353) ile Norveç (3,495)’dir. Türkiye hiçbir ülke ile benzer özellik göstermemekle 

birlikte en yakın olduğu ülke Macaristan (1,534)’dır. 

Kümeleme Analizinde ise Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi kullanılmış ve küme sayısının 5 olmasına 

karar verilmiştir. Analiz sonucunda oluşan kümeler ve ülkeler tablodaki gibidir. 

 

Tablo 45:  Sağlık, Sosyal, Eğitim ve Ekonomik Göstergelerine Göre Ülkelerin Kümeleme Sonuçları 

1. küme 2. küme 4. küme 

Armenia Australia Cyprus 

Azerbaijan Denmark Czech Republic 

Bulgaria Sweden Greece 

Chile 3. küme Israel 

Croatia Belgium Italy 

Estonia Canada New Zealand 

Hungary Finland Portugal 

Kazakhstan France Slovenia 

Latvia Germany Spain 

Lithuania Iceland United Kingdom 

Poland Ireland 5. küme 

Republic of Moldova Netherlands Norway 

Romania United States of 

America 

Switzerland 

Russian Federation   

Tajikistan   

Turkey   

Ukraine   
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SONUÇ 

Ülkelerin sağlık göstergelerine göre diğer ülkelere olan konumu ile sağlık, sosyal, eğitim ve 

ekonomik göstergelerine göre konumunu karşılaştırabilmek için, WHO Euro bölgesi ve OECD 

üyesi 41 ülkenin konumları karşılaştırılmıştır.  

Sağlık göstergelerine göre yapılan çok boyutlu ölçekleme analizi sonucunda, Azerbaycan, 

Ermenistan, Bulgaristan, Şili, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Kazakistan, 

Litvanya, Letonya, Polonya, Moldovya, Romanya, Rusya, Tacikistan, Türkiye ve Ukrayna’nın 

birbiriyle farklı özellik göstermekle birlikte, diğer ülkelere göre daha düşük seviyede oldukları 

gözlenmiştir. Gelişmiş ülkeler olan Avustralya, Kanada, Danimarka, İsviçre, Hollanda, İsveç, 

Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, İngiltere, Kıbrıs, 

Yunanistan, İsrail, Portekiz, Slovenya, İspanya, Norveç ve Amerika’nın sağlık göstergelerinin 

birbirlerine daha yakın hatta bazılarının çok benzer olmalarına rağmen kendi içinde farklılaştığı 

gözlenmiştir. Bu nedenle diğer ülkeler kümeleme analizinde dört kümeye ayrılmıştır. 

Çok boyutlu ölçeklemeye göre sağlık göstergeleri açısından en farklı ve gelişmiş özellik gösteren 

ülkeler Amerika, İngiltere, Almanya, İrlanda Norveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, 

Hollanda, İtalya ve İsveç olarak bulunmuştur.  

Tacikistan, Ukrayna ve Azerbaycan sağlık göstergeleri açısından diğer ülkelere göre en fazla 

farklılık gösteren ülkelerdir. 

Sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomik göstergelere göre ise, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Şili, 

Hırvatistan, Estonya, Macaristan, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Polonya, Moldovya, Romanya, 

Rusya, Tacikistan, Türkiye ve Ukrayna sağlık göstergelerinden çok fazla değişkenlik göstermekle 

birlikte düşük göstergelere sahiptirler. Sağlık göstergelerinde yukarıdaki ülkelerle aynı grupta olan 

Çek Cumhuriyeti bu kümede bulunmamakta ve gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Yine 

gelişmiş ülkeler olan Avustralya, Kanada, Danimarka, İsviçre, Hollanda, İsveç, Belçika, Finlandiya, 

Fransa, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, İngiltere, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, 

Portekiz, Slovenya, İspanya, Norveç ve Amerika’nın bu göstergeler açısından birbirlerine daha 

yakın hatta bazılarının çok benzer oldukları, ancak kendi içlerinde farklılaştıkları gözlenmiştir. Bu 

nedenle diğer ülkeler kümeleme analizinde dört kümeye ayrılmıştır. 

Çok boyutlu ölçeklemeye göre sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomik göstergelere göre en farklı ve 

gelişmiş özellik gösteren ülkeler Hollanda, İsveç, Norveç, İsviçre, Avustralya, İzlanda, Danimarka, 

Yeni Zelanda, Kıbrıs, İrlanda, Finlandiya, İngiltere Kanada ve Amerika’dır. 

Türkiye sağlık göstergeleri bakımından daha az gelişmiş ülkeler içerisinde yer almamakta ve 

gelişmiş ülkelerin konumuna yakınlık göstermektedir. Bununla birlikte sağlık, sosyal, eğitim ve 

ekonomik göstergeler açısından ise gelişmiş ülkelere oldukça uzaktır. Buradan, Türkiye’nin sağlık 

göstergeleri,  sağlık, sosyal, eğitim ve ekonomik göstergelerine göre daha iyi bir konumdadır 

diyebiliriz. 
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EK-1 SAĞLIK GÖSTERGELERİ İÇİN FARKLAR MATRİSİ 

 

 

                  Optimally scaled data (disparities) for subject   

 

                      1          2          3          4          5          6          7          8          9         10 

 

              1       ,000 

              2      2,303       ,000 

              3      2,177      3,778       ,000 

              4      1,988       ,475      3,750       ,000 

              5       ,762      1,948      2,685      1,597       ,000 

              6      2,039       ,255      3,639       ,243      1,741       ,000 

              7       ,999      1,433      2,882      1,176      1,013      1,201       ,000 

              8       ,969      1,491      3,035      1,114       ,616      1,255       ,465       ,000 

              9      1,605      1,041      3,586       ,599      1,189       ,834       ,754       ,610       ,000 

             10      1,460      1,330      3,481       ,881       ,853      1,143       ,891       ,485       ,356       ,000 

             11      2,153       ,352      3,588       ,584      1,845       ,335      1,408      1,420      1,142      1,370 

             12      1,382      1,659      3,194      1,347       ,595      1,534      1,133       ,652       ,968       ,579 

             13      1,980       ,642      3,818       ,124      1,518       ,468      1,178      1,044       ,474       ,715 

             14      2,099       ,491      3,869       ,078      1,727       ,297      1,242      1,223       ,647       ,970 

             15      2,050       ,517      3,835       ,000      1,651       ,314      1,225      1,163       ,595       ,893 

             16      1,924       ,839      3,790       ,448      1,440       ,719      1,078       ,969       ,298       ,571 

             17       ,736      1,883      2,942      1,452       ,528      1,604       ,812       ,402      1,021       ,811 

             18      2,239       ,490      3,952       ,421      1,834       ,511      1,269      1,300       ,665      1,026 

             19      1,989       ,370      3,681       ,154      1,559       ,276      1,136      1,085       ,588       ,855 

             20      1,945       ,751      3,659       ,637      1,554       ,721       ,951      1,022       ,483       ,820 

             21      2,092       ,579      3,826       ,415      1,659       ,560      1,149      1,154       ,527       ,856 

             22      1,418      3,616      2,046      3,296      2,112      3,317      2,441      2,418      3,026      2,875 

             23       ,533      2,329      2,441      2,010       ,931      2,060      1,111       ,976      1,662      1,517 

             24      1,127      2,060      2,851      1,748       ,447      1,893      1,317       ,850      1,407      1,035 

             25      2,281       ,282      3,925       ,228      1,899       ,224      1,452      1,435       ,906      1,196 

             26      1,763       ,589      3,485       ,404      1,504       ,381       ,791       ,927       ,494       ,883 

             27      2,757       ,652      4,141       ,925      2,428       ,745      2,029      2,027      1,623      1,865 

             28      1,271      1,615      3,313      1,175       ,575      1,419       ,968       ,471       ,682       ,240 

             29      1,735       ,922      3,647       ,531      1,303       ,759       ,834       ,748       ,091       ,460 

             30       ,919      3,094      2,031      2,795      1,484      2,828      1,901      1,786      2,476      2,286 

             31       ,460      2,076      2,172      1,851       ,709      1,867       ,865       ,822      1,497      1,358 

             32      1,106      3,074      2,494      2,714      1,403      2,799      2,002      1,747      2,412      2,160 

             33      1,556       ,959      3,463       ,609      1,167       ,772       ,633       ,549       ,149       ,449 

             34      2,020       ,692      3,801       ,461      1,616       ,620      1,059      1,087       ,441       ,805 

             35      2,324       ,396      4,034       ,252      1,910       ,374      1,447      1,421       ,813      1,124 

             36      2,878       ,704      4,250      1,006      2,584       ,810      2,104      2,156      1,702      1,987 

             37      2,899      4,875      2,083      4,659      3,599      4,615      3,823      3,947      4,465      4,364 

             38       ,435      1,981      2,590      1,606       ,323      1,721       ,848       ,570      1,193       ,972 

             39      3,398      4,157      2,548      4,301      3,489      4,170      3,624      3,664      4,169      4,055 

             40      1,789       ,555      3,520       ,341      1,467       ,378       ,838       ,912       ,434       ,804 

             41      2,240       ,972      3,559      1,032      2,103       ,815      1,720      1,750      1,594      1,795 

 

                     11         12         13         14         15         16         17         18         19         20 
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             11       ,000 

             12      1,605       ,000 

             13       ,774      1,215       ,000 

             14       ,685      1,473       ,185       ,000 

             15       ,673      1,396       ,104       ,024       ,000 

             16      1,060      1,143       ,288       ,450       ,403       ,000 

             17      1,739       ,847      1,387      1,568      1,503      1,372       ,000 

             18       ,835      1,504       ,426       ,352       ,376       ,403      1,737       ,000 

             19       ,542      1,254       ,223       ,255       ,205       ,411      1,482       ,314       ,000 

             20      1,019      1,256       ,595       ,631       ,628       ,372      1,508       ,333       ,471       ,000 

             21       ,892      1,332       ,364       ,375       ,381       ,241      1,597       ,102       ,283       ,208 

             22      3,375      2,758      3,317      3,406      3,361      3,338      2,020      3,643      3,355      3,412 

             23      2,102      1,358      1,999      2,131      2,083      2,020       ,656      2,295      2,018      2,042 

             24      1,904       ,477      1,656      1,893      1,814      1,641       ,758      1,993      1,688      1,746 

             25       ,496      1,628       ,401       ,221       ,227       ,679      1,780       ,438       ,303       ,786 

             26       ,715      1,329       ,495       ,437       ,442       ,520      1,347       ,440       ,348       ,380 

             27       ,583      2,165      1,104       ,940       ,958      1,430      2,308      1,133       ,976      1,479 

             28      1,608       ,411      1,023      1,275      1,199       ,905       ,639      1,363      1,155      1,131 

             29      1,082      1,025       ,399       ,551       ,521       ,177      1,180       ,514       ,486       ,332 

             30      2,835      2,044      2,796      2,927      2,870      2,814      1,409      3,108      2,807      2,851 

             31      1,904      1,131      1,847      1,977      1,928      1,808       ,768      2,058      1,794      1,745 

             32      2,804      1,895      2,687      2,849      2,785      2,737      1,292      3,072      2,750      2,854 

             33      1,031       ,911       ,526       ,672       ,637       ,421      1,011       ,659       ,541       ,419 

             34       ,982      1,320       ,394       ,406       ,423       ,205      1,528       ,199       ,376       ,180 

             35       ,688      1,602       ,329       ,170       ,190       ,536      1,791       ,269       ,297       ,667 

             36       ,751      2,339      1,192       ,978      1,021      1,486      2,454      1,147      1,069      1,515 

             37      4,684      4,279      4,718      4,750      4,720      4,706      3,656      4,964      4,706      4,727 

             38      1,852       ,927      1,561      1,729      1,660      1,502       ,334      1,871      1,607      1,601 

             39      3,938      3,541      4,342      4,435      4,399      4,350      3,732      4,371      4,129      4,096 

             40       ,707      1,252       ,402       ,387       ,376       ,412      1,343       ,363       ,245       ,302 

             41       ,611      2,031      1,239      1,115      1,112      1,574      1,912      1,425      1,130      1,621 

 

                     21         22         23         24         25         26         27         28         29         30 

 

             21       ,000 

             22      3,516       ,000 

             23      2,171      1,511       ,000 

             24      1,831      2,320      1,018       ,000 

             25       ,528      3,564      2,306      2,035       ,000 

             26       ,405      3,141      1,821      1,714       ,592       ,000 

             27      1,250      3,887      2,714      2,485       ,649      1,228       ,000 

             28      1,184      2,651      1,340       ,769      1,495      1,171      2,121       ,000 

             29       ,355      3,168      1,798      1,500       ,813       ,431      1,542       ,789       ,000 

             30      2,980       ,843       ,777      1,559      3,076      2,624      3,422      2,055      2,619       ,000 

             31      1,919      1,804       ,512       ,886      2,126      1,594      2,564      1,204      1,599      1,089 

             32      2,939      1,105       ,833      1,376      3,007      2,636      3,348      1,900      2,559       ,474 

             33       ,523      2,997      1,575      1,340       ,905       ,399      1,577       ,737       ,158      2,411 

             34       ,044      3,445      2,108      1,813       ,621       ,377      1,355      1,132       ,262      2,923 

             35       ,376      3,649      2,358      2,053       ,121       ,582       ,838      1,445       ,699      3,150 

             36      1,282      4,011      2,868      2,681       ,701      1,273       ,173      2,259      1,609      3,584 

             37      4,840      1,759      3,206      3,898      4,871      4,467      5,130      4,166      4,576      2,567 
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             38      1,716      1,830       ,676       ,767      1,915      1,460      2,438       ,765      1,338      1,261 

             39      4,286      3,837      3,262      3,273      4,422      4,044      4,513      3,947      4,184      3,190 

             40       ,300      3,184      1,849      1,663       ,544       ,020      1,214      1,103       ,349      2,652 

             41      1,480      3,192      2,160      2,185       ,963      1,198       ,704      1,974      1,584      2,785 

 

                     31         32         33         34         35         36         37         38         39         40 

 

             31       ,000 

             32      1,268       ,000 

             33      1,374      2,370       ,000 

             34      1,869      2,887       ,452       ,000 

             35      2,173      3,075       ,838       ,469       ,000 

             36      2,709      3,530      1,668      1,378       ,863       ,000 

             37      3,271      2,912      4,438      4,774      4,974      5,202       ,000 

             38       ,575      1,249      1,182      1,654      1,939      2,576      3,352       ,000 

             39      2,955      3,475      3,954      4,310      4,511      4,688      4,583      3,579       ,000 

             40      1,612      2,646       ,348       ,290       ,516      1,271      4,520      1,456      4,051       ,000 

             41      2,091      2,746      1,521      1,535      1,187       ,845      4,439      2,018      4,143      1,233 

 

                     41 

 

             41       ,000 

 

 

 

 

EK-2 SAĞLIK, SOSYAL, EĞİTİM VE EKONOMİ GÖSTERGELERİ İÇİN FARKLAR 

MATRİSİ 

 

 

              Optimally scaled data (disparities) for subject    

 

                      1          2          3          4          5          6          7          8          9         10 

 

              1       ,000 

              2      2,971       ,000 

              3      1,885      3,354       ,000 

              4      2,966       ,780      3,563       ,000 

              5      2,475      1,734      2,894      1,390       ,000 

              6      2,930       ,209      3,233       ,843      1,578       ,000 

              7      1,853      1,352      2,599      1,183      1,180      1,283       ,000 

              8      2,208      1,622      2,818      1,255       ,655      1,478      1,074       ,000 

              9      2,679       ,758      3,080      1,013      1,046       ,539      1,094       ,939       ,000 

             10      2,563      1,163      3,135       ,886       ,563       ,948       ,881       ,548       ,402       ,000 

             11      3,002       ,636      3,376       ,922      1,955       ,681      1,636      1,665      1,284      1,494 

             12      2,292      1,540      2,817      1,457      1,081      1,258       ,961      1,265      1,132       ,892 

             13      2,971       ,712      3,455       ,398      1,385       ,425      1,266      1,291       ,774       ,756 

             14      2,946       ,651      3,505       ,096      1,304       ,574      1,166      1,056       ,745       ,663 

             15      2,815       ,589      3,351       ,524      1,175       ,361      1,086       ,980       ,481       ,457 

             16      3,164      1,664      3,558      1,524      1,385      1,716      2,001      1,091      1,098      1,177 

             17      2,296      1,731      2,925      1,129       ,419      1,558      1,015       ,276      1,077       ,573 
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             18      3,354       ,841      3,627      1,442      2,169       ,672      1,836      2,165      1,208      1,642 

             19      2,893       ,717      3,249       ,801      1,356       ,511      1,349       ,970       ,427       ,661 

             20      2,848       ,773      3,457       ,699      1,439       ,978       ,995      1,339       ,922      1,017 

             21      2,939      1,465      3,562       ,869      1,186      1,451      1,409       ,853      1,119       ,761 

             22      2,659      2,783      2,292      2,933      2,152      2,424      2,171      2,502      2,259      2,369 

             23      2,406      2,458      2,910      2,351      1,347      2,226      1,794      1,704      2,096      1,768 

             24      2,276      2,399      2,941      2,285      1,312      2,234      1,777      1,639      2,081      1,670 

             25      3,064       ,257      3,431       ,662      1,530       ,000      1,379      1,415       ,542       ,843 

             26      2,924       ,495      3,201       ,845      1,491       ,220      1,272      1,443       ,550       ,983 

             27      3,643       ,951      3,890      1,342      2,512       ,869      2,250      2,236      1,648      1,895 

             28      2,150      1,551      2,859      1,174       ,722      1,315       ,879       ,516       ,874       ,454 

             29      3,196      1,420      3,496      1,754      1,388      1,503      1,877      1,411       ,899      1,270 

             30      2,506      3,445      3,082      2,937      2,482      3,368      2,571      2,211      3,155      2,870 

             31      1,002      2,203      1,965      2,230      1,527      2,221      1,292      1,235      1,815      1,730 

             32      1,839      2,209      2,137      2,113      1,323      1,978      1,405      1,616      1,706      1,625 

             33      2,524      1,352      2,943      1,268      1,095      1,040      1,292       ,474       ,628       ,551 

             34      2,925       ,718      3,383       ,743      1,025       ,717      1,167       ,984       ,261       ,456 

             35      3,206       ,488      3,644       ,667      1,779       ,341      1,501      1,641       ,951      1,162 

             36      3,499       ,653      3,766      1,334      2,293       ,578      2,008      2,041      1,286      1,612 

             37      3,721      4,521      2,375      4,534      3,772      4,260      3,791      3,942      4,084      4,126 

             38      2,561      2,576      3,353      2,220      1,642      2,646      1,637      1,816      2,186      1,896 

             39      2,459      2,972      2,124      3,032      2,409      2,925      2,317      2,502      2,869      2,751 

             40      2,860       ,749      3,205       ,582      1,313       ,430      1,232      1,163       ,621       ,765 

             41      2,746       ,511      3,125      1,102      1,702       ,723      1,398      1,544      1,030      1,357 

 

                     11         12         13         14         15         16         17         18         19         20 

 

             11       ,000 

             12      1,664       ,000 

             13       ,767      1,080       ,000 

             14       ,774      1,334       ,210       ,000 

             15       ,915      1,083       ,258       ,127       ,000 

             16      2,006      2,259      1,707      1,366      1,377       ,000 

             17      1,792      1,116      1,225      1,077      1,057      1,377       ,000 

             18       ,863      1,638       ,973      1,250      1,211      2,335      2,233       ,000 

             19      1,034      1,292       ,569       ,487       ,275      1,181      1,159      1,378       ,000 

             20      1,163      1,342       ,980       ,690       ,812      1,663      1,351      1,362      1,021       ,000 

             21      1,803      1,675      1,138       ,793       ,816       ,992       ,914      2,269       ,835      1,261 

             22      2,960      1,874      2,604      2,852      2,588      3,295      2,258      2,777      2,604      2,847 

             23      2,344      1,579      2,107      2,198      2,002      2,678      1,605      2,527      2,377      2,424 

             24      2,301      1,386      2,056      2,137      1,937      2,601      1,610      2,524      2,315      2,324 

             25       ,716      1,401       ,327       ,362       ,222      1,483      1,506       ,822       ,441       ,988 

             26       ,688      1,266       ,475       ,657       ,636      1,660      1,481       ,463       ,725       ,918 

             27       ,715      2,126       ,999      1,159      1,154      2,380      2,342      1,242      1,176      1,818 

             28      1,666       ,536      1,015      1,030       ,859      1,604       ,415      1,923       ,924      1,210 

             29      1,949      1,995      1,795      1,527      1,369       ,920      1,637      1,954      1,326      1,310 

             30      3,046      2,553      3,082      2,964      3,029      3,319      2,054      3,742      3,072      2,876 

             31      2,302      1,717      2,321      2,160      2,029      2,125      1,412      2,752      2,052      1,943 

             32      2,273      1,204      1,950      2,126      1,969      2,542      1,303      2,400      2,035      2,151 

             33      1,418      1,184       ,965       ,900       ,669      1,168       ,868      1,721       ,513      1,422 

             34      1,342      1,383       ,790       ,524       ,407       ,864      1,091      1,419       ,515       ,696 
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             35       ,492      1,341       ,265       ,434       ,464      1,924      1,662       ,633       ,739       ,862 

             36       ,956      2,020      1,037      1,051       ,870      2,066      2,216      1,254       ,914      1,610 

             37      4,578      3,684      4,352      4,479      4,292      4,618      3,788      4,616      4,231      4,469 

             38      2,978      2,023      2,558      2,314      2,224      2,387      1,534      3,313      2,346      1,905 

             39      2,890      2,211      2,985      3,059      2,973      3,405      2,486      3,257      2,916      2,876 

             40       ,798      1,143       ,128       ,395       ,426      1,509      1,160       ,949       ,471      1,031 

             41       ,872      1,737      1,212       ,975       ,901      1,681      1,658      1,402      1,038      1,032 

 

                     21         22         23         24         25         26         27         28         29         30 

 

             21       ,000 

             22      3,145       ,000 

             23      2,413      2,255       ,000 

             24      2,291      2,588       ,410       ,000 

             25      1,233      2,697      2,286      2,249       ,000 

             26      1,553      2,376      2,161      2,220       ,349       ,000 

             27      2,037      3,283      2,912      2,880       ,853      1,205       ,000 

             28      1,032      2,140      1,744      1,583      1,330      1,298      2,154       ,000 

             29      1,595      2,878      2,472      2,445      1,442      1,471      2,423      1,680       ,000 

             30      2,959      3,137      2,584      2,570      3,442      3,227      3,791      2,241      3,366       ,000 

             31      2,082      2,393      1,889      1,761      2,320      2,202      3,037      1,419      2,021      1,983 

             32      2,364      1,023      1,605      1,752      2,154      1,867      2,829      1,305      2,365      2,305 

             33       ,950      2,491      1,906      1,845       ,989      1,089      1,751       ,661      1,430      2,751 

             34       ,716      2,699      2,213      2,163       ,555       ,751      1,707      1,046       ,797      3,223 

             35      1,501      2,823      2,373      2,314       ,334       ,457       ,749      1,399      1,757      3,242 

             36      1,787      3,124      2,814      2,788       ,554      1,109       ,399      2,009      1,971      3,910 

             37      4,505      2,334      3,786      4,025      4,459      4,197      4,890      3,764      4,380      3,644 

             38      1,880      2,798      2,624      2,533      2,653      2,685      3,495      1,675      2,206      2,390 

             39      3,102      2,683      2,430      2,387      3,108      2,830      3,542      2,463      3,284      2,672 

             40      1,125      2,464      2,085      2,102       ,393       ,237      1,167       ,994      1,658      3,009 

             41      1,655      2,643      2,327      2,332       ,788       ,979      1,363      1,646      1,329      3,119 

 

                     31         32         33         34         35         36         37         38         39         40 

 

             31       ,000 

             32      1,454       ,000 

             33      1,697      1,855       ,000 

             34      1,981      2,071       ,850       ,000 

             35      2,492      2,283      1,264       ,955       ,000 

             36      2,816      2,759      1,530      1,317       ,789       ,000 

             37      3,623      2,962      4,020      4,358      4,525      4,791       ,000 

             38      1,704      2,094      2,358      2,043      2,740      3,194      3,924       ,000 

             39      1,986      2,041      2,723      3,014      3,177      3,533      3,807      2,924       ,000 

             40      2,170      1,843       ,777       ,709       ,500      1,170      4,160      2,561      2,770       ,000 

             41      1,879      2,037      1,484      1,025      1,040      1,010      4,280      2,348      2,897      1,219 

 

                     41 

 

             41       ,000 
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SAĞLIK PERSONELİ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

 

 

Ahmet YILDIZ

 

Erhan EKİNGEN


 

Mesut TELEŞ


 

 

ÖZET 

Dünyadaki bütün sağlık bakım sistemleri, yardım almak için kendilerine başvuran hastalara 

ara sıra istemeden zarar vermektedir. Güvenlik programına dayalı uygulama yapan sağlık 

kurumlarında, güvenlik kültürünün geliştiği ve hastalara verilen zararın azaldığı görülmektedir. 

Sağlık kurumlarında hasta güvenliğini artırmak için öncelikle hasta güvenliği kültürünün 

oluşturulması gerekmektedir. Hasta güvenliğini sürdürmeyi destekleyen personel algıları, önemli bir 

ölçüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, bir kamu hastanesinde çalışan 113 sağlık 

personelinin hasta güvenliği algılarının sosyodemografik özelliklere göre değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.. Veri toplama aracı olarak sağlık personeli için Hasta Güvenliği Kültürü Hastane 

Anketi (Hospital Survey on Patient Safety Culture)  kullanılmıştır.  Araştırmada,sağlık personeli 

hasta güvenliği algılarının meslekte çalışma süresine veçalıştığı birime göre farklılık gösterdiği, 

sağlık personelinin % 63,9’unun son bir yıl içerisinde hiçbir olay raporu doldurmadığı vehastanede 

hasta güveliği derecesi ortalama puanının 3,38 çıktığı görülmüştür. Araştırma 

sonucunda,hastanedesağlık personelinin hata raporlamaya teşvik edilmesi ve hasta güvenliği 

kültürünün iyileştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, personel algıları 
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AN APPLICATION FOR ASSESSING PATIENT SAFETY CULTURE PERCEPTIONS OF 

HEALTH PERSONNEL 

 

 

ABSTRACT 

All health care systems in the world, occasionally harm to patients who apply to them 

unintentionally. Implementing the comprehensive unit based safety program has been demonstrated 

to improve safety culture and reduce harm to patients. In order to improve patient safety in health 

care settings need to establish a culture of patient safety. Personel perceptions on workplace support 

forkeeping patients safe emerges as an important measure. . The aim of this research is to evaluate 

the perception of 113 health personnel on patients’ safety culture according to the  

sociodemographics . As data collection tool for health care providers, Hospital Survey on Patient 

Safety Culture was used. In the study,  the perception of patient safety has been shown by the 

differences according to experience, working units of health personel, 63.9% of health care 

personnel didn’t noted event report that in the past year and the average score of health personnel on 

patient safety culture was 3,38. As a result of the research proposed that should be encouraged 

reporting of errors by the health persone and there is need to improve patient safety culture in the 

hospital. 

Key Words:patient safety, patient safety culture, perception of personnel 

 

1. Giriş 

Bir kurumun genel kültürünün spesifik bir yönü olan hasta güveliği kültürü, hasta 

güvenliğine odaklanan sağlık kurumlarında uluslararası bir öncelik haline gelmekte ve büyüyen bir 

ilgi görmektedir (Sorra ve Dyer, 2010: 1). Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta 

güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer 

almaktadır (Güven, 2007: 411).  

Sağlık bakım hizmetleri, özellikle ciddi hastalıkları tedavi etmek için hastanede sunulan 

kompleks hizmetler “yüksek riskli endüstri” grubuna girmektedir. Bu endüstriler öldürme ya da 

sakat bırakma gücü olan faaliyetleri içerir. Dünyadaki bütün sağlık bakım sistemleri, yardım almak 

için kendilerine başvuran hastalara ara sıra istemeden zarar vermektedir (Kaya, 2009: 32). 

Önlenebilir olumsuz olaylar (tıbbi hatalar) Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ölümün 

temel bir nedenidir. 1997 yılında ABD hastanelerine 33,6 milyonun üzerinde hastanın kabul edildiği 

düşünülürse 44.000-98.000 arasında hastanın her yıl tıbbi hatalar sonucunda öldüğü tahmin 

edilmektedir. Toplam ulusal maliyetlerin olumsuz olaylar için (gelir kaybı, hane halkı üretim kaybı, 

maluliyet, sağlık hizmeti maliyetleri) 37,6 - 50 milyar dolar ve önlenebilir olumsuz olaylar için 17 - 

29 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Daha düşük tahminler kullanılsa bile, 1996’da 

toplam maliyetleri oluşturan olumsuz olaylar ve önlenebilir olumsuz olaylar toplam sağlık 

harcamalarının sırasıyla % 4’üne ve % 2’sine eşittir.  (Institute of Medicine, 2000: 1-2).  

Bu ve benzeri çok sayıdaki veri, sağlıkçıların, hastaların, hasta yakınlarının, basının ve 

sonuçta kamunun, yöneticilerin ve politikacıların dikkatinden kaçamayacak kadar önemli ve 

büyüktür. İngiltere‘de hastaneye yatan hastaların %10‘undan fazlasında (bir yılda yaklaşık 850.000 
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hastada) istenmeyen olay görüldüğü, Avustralya‘da hastaneye yatan hastalar arasında istenmeyen 

olay hızının %16,6 olduğu ortaya çıkmıştır(Çakmakçı, 2010: 13). 

ABD’deki Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu (The National Patient Safety Foundation) hasta 

güvenliğini, sağlık bakım sürecindeki olumsuz sonuçların veya zararlı engellerin iyileşmesi, 

önlenmesi ya da bunlardan sakınma olarak tanımlamaktadır (Institute of Medicine, 2000: 57). 

Naveh ve arkadaşları (2005) hasta güvenliğini “tedavi hatalarının olmaması, sağlık hizmeti 

sunumundan kaynaklanan yaralanma ve istenmeyen olaylardan sakınılması ve istenmeyen olayların 

önlenmesi” şeklinde tanımlamaktadır (Aktaran: Tak, 2010: 76). 

Sağlık kurumlarında hasta güvenliğini artırmak için hasta güvenliği kültürünün 

oluşturulması gerektiği yaygın bir kabul görmektedir (Kaya, 2009: 32). Kurumsal kültür, tüm 

organizasyonu bir arada tutan tutkal, kompleks değerler manzumesidir. Hasta güvenliği kültürü de, 

hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri olarak kabullenilmesidir (Akalın, 

2004: 12-13). Hasta güvenliği kültürü, örgüt kültürünün bir parçasıdır ve hasta güvenliği ile ilgili 

olarak çalışanların paylaştığı tutumlar, inançlar, algılar ve değerlerden meydana gelmektedir (Kaya, 

2009: 32). 

Hasta güvenliğinde istenen iyileştirmelerin, sağlık hizmetlerinde kültür değişimini 

gerektirdiği yaygın bir şekilde kabul görmektedir. ABD’de Agency for Healthcare Research and 

Quality’nin (AHRQ) desteklediği hasta güvenliği projelerinin bulgularına dayanarak, hastanelerde 

hasta güvenliği için geliştirdiği 10 öneriden birincisi “hasta güvenliği kültürünün değerlendirilmesi 

ve geliştirilmesidir”. Birleşik Krallık’ta National Patient Safety Agency’nin hasta güvenliğini 

iyileştirmek için 7 adımlı rehberinin birinci adımı “hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır”. 

Kanada’da Canadian on Health Services Accreditation’ın 6 hasta güvenliği hedefinden birincisi 

kültürdür (Kaya, 2007: 13).  

Hasta güvenliğini destekleyen bir kültürün nasıl oluşturulacağı büyük merak uyandıran bir 

sorudur. Kliniklerde güvenlik kültürü ölçüm yollarını geliştirmek için yapılan çalışmalar artarak 

devam etmektedir. Hasta güvenliğini sürdürmeyi destekleyen personel algıları, önemli bir ölçüm 

olarak ortaya çıkmaktadır. Güvenlik programına dayalı uygulama yapan sağlık kurumlarının 

çoğunda, güvenlik kültürünün geliştiği ve hastalara verilen zararın azaldığı görülmektedir. (Deilkas 

ve Hofoss, 2008: 1). 

 

2. Yöntem 

2.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personelinin hasta 

güvenliği kültürü algısının sosyodemografik özelliklere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık 

personelioluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için hastane yönetiminden gerekli izin 

alınmıştır. Araştırma kapsamında Batman Bölge Devlet Hastanesi içerisinde yer alan 6 dahili birim 

(nöroloji, iç hastalıkları, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve dermatoloji), 5 

cerrahi birim (beyin cerrahi, genel cerrahi, kalp-damar cerrahi, kulak-burun-boğaz ve ortopedi-

travmatoloji), röntgen ve laboratuar biriminde çalışan toplam 193 sağlık personeline anket 

uygulanmıştır. Anket uygulaması 18 Mart 2013’de başlatılmış ve 5 Nisan 2013’de tamamlanmıştır. 

Araştırma kapsamında sağlık personeline dağıtılan anket sayısı 193, dönen anket sayısı ise 113 olup 

sağlık personeli için örneklemin % 58,5’ine ulaşılmıştır. 
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2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi (Hospital 

Survey on Patient Safety Culture) uygulanmıştır. Sağlık personeli için uygulanan Hasta Güvenliği 

Kültürü Hastane Anketi (Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC)) 2004 yılında ABD'de 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) tarafından geliştirilmiştir. Anketin Türkçe’ye 

çevrilmesi ve uyarlanması çalışmalarıTeleş (2011), Bodur ve Filiz (2009)’in çevirisi ile birlikte 

Çakır (2007) ve Saraç (2007)’ın çalışmalarında kullandıkları çevirilerden de yararlanılarak 

yapılmıştır.  

Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi 12 boyutludur ve 42 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca 

katılımcılara hasta güvenliği derecesi ve raporlanan olay sayısı ile ilgili birer soru sorulmaktadır. 

Kişisel bilgiler bölümünde katılımcıların sosyodemografik bilgilerini içeren 8 soru bulunmaktadır. 

Son bölümde ise katılımcıların yorumlarını yazmaları istenmiştir. 

Ankettin A, B, C, D, E, F bölümlerinde ölçeklendirme yöntemi olarak eşit aralıklı 5’li 

Likert tipi ölçek kullanılmıştır. G bölümünde raporlanan olay sayısı “0 olay raporu, 1-2, 3-5, 6-10, 

11-20, 21 ya da daha fazla olay raporu” şeklinde 6 seçenek ile değerlendirilmiştir. Katılımcılardan 

“3 ve üzeri” olay raporu dolduranların sayısı çok az olduğundan, katılımcıların cevapları sadece “0 

olay raporu, 1-2 olay raporu, 3 ve üzeri olay raporu” şeklinde 3 seçenek ile değerlendirilmiştir.  

Anketler toplandıktan sonra elde edilen veriler araştırmacılar tarafından Statistical Package 

for Social Science for Windows (SPSS 17.0) veri tabanına aktarılmış ve aktarıldıktan sonra “SPSS 

17.0” programında gerekli istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir. Sağlık personelinin hasta 

güvenliği kültürü algılarının değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, frekans, 

standart sapma), Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U Testi ve Ki-Kare Testi kullanılmıştır. 

Anketin güvenirliği iç tutarlılık katsayılarına bakılarak her bir faktör için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Anketin güvenilirliğini test etmek için kullanılan Cronbach α güvenilirlik katsayısının 0,60-0,79 

arasında olması anketin oldukça güvenilir olduğu şeklinde değerlendirilmektedir (Alpar, 2000:78). 

İncelenen faktörlerin Cronbach Alfa değerlerinin 0,45-0,79 arasında ve genel içsel tutarlılık 

katsayısının ise 0,72 olmasından araştırmada kullanılan anketin oldukça güvenilir olduğu 

anlaşılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Tablo 1’de araştırmaya katılan sağlık personelinin sosyodemografik özellikleri olarak yaş, 

cinsiyet, pozisyon, meslekte çalışma süresi, haftalık çalışma saati ve çalıştığı birime yer verilmiş ve 

değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Araştırma Kapsamındaki Sağlık Personelinin Sosyodemografik Özellikleri 

Sosyodemografik Bilgiler n % 
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Yaş 

30 ve altı 59 52,2 

31-40 40 35,4 

41 ve üstü 14 12,4 

Toplam 113 100 

Cinsiyet 

Kadın 73 64,6 

Erkek 40 35,4 

Toplam 113 100 

Pozisyon  

(Görev Tanımı) 

Doktor 37 32,7 

Hemşire 57 50,4 

Diğer* 19 16,8 

Toplam 113 100 

Meslekte Çalışma 

Süresi (Yıl) 

5  ve altı 75 66,4 

6- 10 18 15,9 

11 ve üstü 20 17,7 

Toplam 113 100 

Haftalık Çalışma 

Saati 

40 ve altı 45 39,8 

41-59 56 49,6 

60 ve üstü 12 10,6 

Toplam 113 100 

Çalıştığı Birim 

Dahili Birimler 48 42,5 

Cerrahi Birimler 46 40,7 

Diğer Birimler** 19 16,8 

Toplam 113 100 

*10 Röntgen Teknisyeni, 9 Laboratuar Teknisyeni 

** Röntgen ve Laboratuar Birimi 
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Tablo 1. incelendiğinde, araştırmaya katılan 113 sağlık personelinin yarısından fazlasının 

(% 52,2) 30 ve altı yaş grubunda olduğu, buna bağlı olarak da mesleğe yeni başlayanların sayısının 

fazla olduğunu söyleyebiliriz. Zaten meslekte çalışma süresine göre katılımcıları incelediğimizde, 5 

ve altı yıl süre ile çalışanlar grubunun % 66,4 olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 50,4’ünün 

hemşirelerden oluştuğu araştırmada, cinsiyete göre karşılaştırma yaptığımızda hemşirelerin büyük 

çoğunluğunun bayan olmasından dolayı doğal olarak araştırmanın yarıdan fazlasının, yani % 

64,6’sının kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Dahili birimler ile cerrahi birimlerde çalışan 

personel sayısının nerdeyse eşit olduğu araştırmada, haftalık çalışma saati açısından ise 

katılımcıların yaklaşık yarısının 41-59 saat arası çalıştığı görülmektedir. 

Tablo 2.’de sağlık personelinin Hasta Güvenliği Kültürü Anketinde 42 ifadeden oluşan 12 

boyuta ne düzeyde katıldıklarını gösteren ortalama puanlar yer almaktadır. 

Tablo 2. Sağlık Personelinin Hasta Güvenliği Kültürü Boyutlarına İlişkin Algılarının Genel 

Dağılımı (n=113) 

Hasta Güvenliği Kültürü Boyutları Orta* SS** 

1. Birimler içinde ekip çalışması 3,69 0,79 

2.Yönetici beklentileri ve hasta güvenliğini geliştirme faaliyetleri 2,82 0,59 

3. Örgütsel öğrenme ve sürekli iyileştirme 3,35 0,66 

 4. Hasta güvenliği için hastane yönetiminin desteği 3,18 0,55 

 5. Güvenliğin kapsamlı algılanması 3,10 0,38 

 6. Hatalar hakkında iletişim ve geribildirim 3,21 0,65 

 7. İletişimin açık tutulması 2,81 0,51 

8. Hataların raporlanma sıklığı 3,05 0,87 

9. Hastane birimleri arasında ekip çalışması 2,81 0,58 

10. Personel sağlama 3,06 0,85 

11. Hastanede devirler ve nakiller 2,39 0,54 

12. Hataya karşı cezalandırıcı olmayan yanıt 3,20 0,74 

      GENEL ORTALAMA 3,25  

*Ortalama 

** Standart Sapma 

 

Tablo 2.’de yer alan boyutların değerlendirilmesinde araştırma sonuçlarına ortalamalar 

açısından bakıldığında “birimler içinde ekip çalışması” boyutunun 3,69±0,79 ortalama ile en yüksek 
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ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bunu 3,35±0,66 ile “örgütsel öğrenme ve sürekli 

iyileştirme”, 3,21±0,65 ile “hatalar hakkında iletişim ve geribildirim” ve 3,20±0,74 ile de “hataya 

karşı cezalandırıcı olmayan yanıt” boyutları takip etmektedir. 2,39±0,54 ortalama ile “hastanede 

devirler ve nakiller” boyutunun en düşük ortalamaya sahip boyut olduğu görülmektedir. Bunu 

2,81±0,51 ve 2,81±0,58’er ortalama ile sırasıyla “iletişimin açık tutulması” ve “hastane birimleri 

arasında ekip çalışması” boyutları ve 2,82±0,59 ile de “yönetici beklentileri ve hasta güvenliğini 

geliştirme faaliyetleri” takip etmektedir. En düşük boyutlar, personel algısının düşük olduğu ve 

geliştirilmesi ya da iyileştirme yapılması gereken alanlardır. 

Tablo 3. Sağlık Personelinin Hasta Güvenliği Kültürü Boyutlarına İlişkin Algılarının Mesleki 

Çalışma Süresine Göre Dağılımı ve Karşılaştırılması (Kruskal Wallis Testi Sonuçları) 

Hasta Güvenliği Kültürü 

Boyutları 
M.Ç.S.(yıl)

*
  n SO

** 
Sd

 2 p 

1. Birimler içinde ekip çalışması 

5 ve altı 75 59,67 

2 8,511 0,14 6-10 18 66,42 

11 ve üstü 20 38,53 

2.Yönetici beklentileri ve güvenlik 

geliştirme faaliyetleri 

5 ve altı 75 56,11 

2 0,228 0,892 6-10 18 60,11 

11 ve üstü 20 57,55 

3. Örgütsel öğrenme ve sürekli 

geliştirme 

5 ve altı 75 49,75 

2 16,039 0,000 6-10 18 82,89 

11 ve üstü 20 60,88 

 4. Hasta güvenliği için hastane 

yönetiminin desteği 

5 ve altı 75 58,23 

2 2,493 0,288 6-10 18 46,56 

11 ve üstü 20 61,80 

5. Güvenliğin kapsamlı algılanması 
5 ve altı 75 47,57 

2 29,372 0,000 6-10 18 58,25 

11 ve üstü 20 91,25 

 6. Hatalar hakkında geribildirim ve 

iletişim 

5 ve altı 75 57,98 

2 3,422 0,181 6-10 18 45,31 

11 ve üstü 20 63,85 

7. İletişimin açık tutulması 

5 ve altı 75 55,55 

2 0,501 0,778 6-10 18 61,06 

11 ve üstü 20 58,78 

8. Hataların raporlanma sıklığı 

5 ve altı 75 61,91 

2 9,893 0,007 6-10 18 59,42 

11 ve üstü 20 36,43 

9. Hastane üniteleri arasında ekip 

çalışması 

5 ve altı 75 65,67 

2 19,783 0,000 6-10 18 50,28 

11 ve üstü 20 30,55 

10. Personel Sağlama 

5 ve altı 75 51,95 

2 12,450 0,002 6-10 18 81,58 

11 ve üstü 20 53,83 

11. Hastanede Devirler ve Nakiller 

5 ve altı 75 52,13 

2 5,204 0,074 6-10 18 64,47 

11 ve üstü 20 68,55 

12. Hataya Karşı Cezalandırıcı 

Olmayan Yanıt 

5 ve altı 75 51,83 

   2 5,828 0,054 6-10 18 68,58 

11 ve üstü 20 65,98 

 

*Meslekte Çalışma Süresi 

**Sıra Ortalaması 

Sağlık personelinin hasta güvenliği kültürü boyutlarına ilişkin algılarının “meslekte çalışma 

süresi” durumuna göre dağılımı ve karşılaştırılması Tablo 3.’de gösterilmiştir.Tablo 3. 
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2
=16,039; p<0,05)”, “güvenliğin 

2 2
=9,893; p<0,05)”, 

2 2
=12,450; 

p<0,05)” boyutlarını sağlık personelinin meslekte çalışma süresine göre karşılaştırdığımızda gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın çıktığı görülmektedir. Farkın hangi gruptan 

kaynaklandığını tespit etmek için gruplar arasında ikili karşılaştırmalar Mann Whitney U Testi ile 

test edilmiş ve farkın “11 ve üstü” yıl çalışan grubundan kaynaklandığı görülmüştür. “11 ve üstü” 

yıl çalışan grubunun “güvenliğin kapsamlı algılanması” boyutu hariç, diğer boyutlardaki algısının 

diğer grupların algısından genellikle daha düşük olduğu görülmektedir. 

Sağlık personelinin hasta güvenliğine derecesine ilişkin görüşleri Tablo 4.’de gösterilmiş ve 

değerlendirilmiştir.Tablo 4. incelendiğinde sağlık personelinin hastanedeki hasta güvenliği 

derecesini % 7,1’inin mükemmel, % 38,9’unun çok iyi, % 39,8’inin kabul edilebilir bulduğu; % 

13,3’ünün zayıf, % 0,9’unun da başarısız bulduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4. Sağlık Personelinin Hasta Güvenliği Derecesine İlişkin Görüşleri 

Hasta Güvenliği Derecesi Puan n % 

Mükemmel 5 8 7,1 

Çok iyi 4 44 38,9 

Kabul edilebilir 3 45 39,8 

Zayıf 2 15 13,3 

Başarısız 1 1 0,9 

TOPLAM 15 113 100 

Hasta Güvenliği Derecesi 

Ortalama Puanı 
3,38 

 

Sağlık personelinin hasta güvenliği dercesine ilişkin görüşlerini iyi (Mükemmel ve Çok iyi), 

orta (Kabul edilebilir) ve kötü (Zayıf ve Başarısız) olarak grupladığımızda, bunun çalışılan birime 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş ve sonuçlar Tablo 5.’de gösterilmiştir. Tablo 5. 

incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın çıktığı görülmektedir 
2
=10,334; p<0,05).  Dahili birimlerde çalışan sağlık personelinin hasta güvenliği derecesini, % 

23,9’unun orta ve % 21,7’sinin de zayıf olarak algıladığı ve bu grupta çalışan sağlık personelinin 

algısının, cerrahi ve diğer birimler grubunda çalışan sağlık personelinin algısından daha düşük 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5. Sağlık Personelinin Hasta Güvenliğinin Derecesine İlişkin Görüşlerinin Çalışılan 

Birime Göre Dağılımı ve Karşılaştırılması (Ki-Kare Test Sonuçları) 

 

Hasta 

Güvenliği 

Sonuçları 

                              Çalıştığı Birim 

Dahili Cerrahi Diğer*  

2
 

 

P n % n % n % 

İyi 25 54,3 20 44,4 7 31,8 

10,334 0,035 

Orta 11 23,9 21 46,7 13 59,1 

Zayıf 10 21,7 4 8,9 2 9,1 

TOPLAM 46 100 45 100 22 100 

*Röntgen ve Laboratuar Birimi 

 

Sağlık personelinin olay raporlama ile ilgili durumu Tablo 6.’da gösterilmiş ve 

incelenmiştir. Tablo 6. incelendiğinde, sağlık personelinin nerdeyse beşte üçünün (% 63,9) son bir 

yıl içerisinde hiç olay raporu bildiriminde bulunmadığı görülmektedir.  1-2 olay raporu bildirenlerin 

oranı % 14,1’dir. 3 ve üzeri olay raporu bildirenlerin oranı ise sadece % 16’dır. 

 

Tablo 6. Sağlık Personelinin Tarafından Raporlanan Olay Sayısı 

Raporlanan Olay Sayısı n % 

0  79 63,9 

1-2 16 14,1 

3 ve üzeri 18 16,0 

TOPLAM 113 100 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

 

Tartışma 

Tablo 2.’de boyutların değerlendirilmesinde araştırma sonuçlarına ortalamalar açısından 

bakıldığında “birimler içinde ekip çalışması” boyutunun 3,69 ortalama ile en yüksek ortalamaya 

sahip olduğu görülmektedir. Bunu 3,35 ile “örgütsel öğrenme ve sürekli iyileştirme” boyutu takip 



 

918 
 

etmektedir. Boyutlardan 2,39 ortalama ile “hastanede devirler ve nakiller” boyutunun en düşük 

ortalamaya sahip boyut olduğu görülmektedir. Bunu 2,81’er ortalama ile “iletişimin açık tutulması” 

ve “hastane birimleri arasında ekip çalışması” boyutları ve 2,82 ile de “yönetici beklentileri ve hasta 

güvenliğini geliştirme faaliyetleri” boyutu takip etmektedir. Aynı anket kullanarak Ankara’da 

yapılan başka bir çalışmada “birimler içinde ekip çalışması” boyutu 4,06 ile en yüksek ortalamaya 

sahip olurken “hataların raporlanma sıklığı” ve “hataya karşı cezalandırıcı olmayan yanıt” boyutları 

en düşük ortalamaya sahip boyutlar olmuştur (Teleş, 2011: 90). Yine aynı anketi kullanarak 

Konya’da üç farklı hastanede yapılan başka bir çalışmada, “hastane birimleri arasında ekip 

çalışması” boyutu % 63 puanla en yüksek olumlu cevap yüzdesinde sahip olurken, “hataların 

raporlanma sıklığı” boyutu % 15, “hataya karşı cezalandırıcı olmayan yanıt” boyutu % 19 puanla en 

düşük iki boyutu oluşturmuştur (Filiz, 2009: 53). Hollanda, Tayvan ve Amerika’da birçok hastanede 

uygulanan hasta güvenliği kültürü anketinin sonuçlarının ortalaması alınarak ülkeler arası bir 

karşılaştırmanın yapıldığı bir araştırmada “birimler içinde ekip çalışması” boyutu, Hollanda’da 45 

hastanenin ortalaması % 85, Tayvan’da 74 hastanenin ortalaması % 81, Amerika’da 622 hastanenin 

ortalaması % 79 olanen yüksek ortalamayı oluşturan boyut olmuştur. “Hastane birimleri arasında 

ekip çalışması” boyutu % 28 ile Hollanda’da en düşük boyut olurken, “Hataya karşı cezalandırıcı 

olmayan yanıt” % 31 ile Tayvan’da ve % 44 ile de Amerika’da en düşük boyut olmuştur (Wagner 

ve diğ., 2013: 216). Bu çalışmada ve diğer birçok hem ulusal hem de uluslar arası çalışmada 

görüldüğü gibi “birimler içinde ekip çalışması” boyutunun en yüksek ortalamaya sahip boyut 

olduğu görülmektedir. En düşük boyutlar ise ülkeden ülkeye değişebildiği gibi, hastaneden 

hastaneye de değişebilmektedir. 

Çalışmada, boyutlardan “hastanede devirler ve nakiller” boyutunun en düşük boyut olması 

bu hastanede hastaların başka birimlere naklinde ya da nöbet değişikliği sırasında önemli 

problemlerin yaşandığını göstermektedir. “İletişimin açık tutulması” boyutunun düşük çıkması, 

çalışanların bir hata olduğunda fikirlerini özgürce ifade edemediklerini göstermektedir. “Hastanede 

birimler arası ekip çalışması” boyutunun düşük çıkması, birimler arası işbirliği yapma ve birlikte 

çalışma durumlarında problemler yaşandığını göstermektedir. “Yönetici beklentileri ve hasta 

güvenliğini geliştirme faaliyetleri” boyutunun düşük çıkması, hastane yönetiminin hasta güvenliği 

kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalarının yetersiz olduğuna işaret etmektedir.  

Sağlık personelinin hasta güvenliği kültürü boyutlarına ilişkin algılarının meslekte çalışma 

süresine göre karşılaştırılması incelendiğinde, 11 ve üstü yıl çalışanlar grubunun algısının genellikle 

daha düşük olduğu görülmektedir. Çalışma süresi artıkça, sağlık personelinin hastanede yapılan 

hatalarla karşılaşma sıklığı daha fazla olacağından 11 ve üstü yıl çalışanlar grubunun algısı daha 

düşük çıkmış olabilir. Tablo 4.incelendiğinde sağlık personelinin yarısı (% 50) hasta güvenliği 

derecesini mükemmel ya da çok iyi olarak değerlendirirken, % 39,8’i kabul edilebilir, % 14,2’si de 

zayıf ya da başarısız olarak değerlendirmiştir. Teleş (2011)’in yapmış olduğu çalışmada hasta 

güvenliği derecesini sağlık personelinin % 33,9’unun mükemmel ve çok iyi, % 47,6’sının kabul 

edilebilir, %  18,5’nin de zayıf ya da başarısız bulduğu görülmektedir.  

Araştırmada hastanenin hasta güvenliği derecesi ortalama puanı 3,38 çıkmıştır. Bu değer 

çok iyi ile kabul edilebilir arasında olup, 3 puan olan kabul edilebilir seçeneğine daha yakındır. 

Teleş (2011)’in yapmış olduğu çalışmada bu puan 3,17 çıkmıştır. İzmir’de yapılan başka bir 

çalışmada hasta güvenliği derecesi ISO 9001:2000 belgesine sahip hastanelerde 3,92 ile çok iyi ve 

kabul edilebilir arasında bir değer çıkarken, bu belgeye sahip olmayan hastanelerde 2,75 ile kabul 

edilebilir ve zayıf arasında çıkmıştır (Çakır, 2007: 174). Araştırmada, hasta güvenliği derecesinin 

çok iyi ya da mükemmel olarak algılanmaması, burada iyileştirmelerin yapılması gerektiğini 

göstermektedir.  

Çalışmada ayrıca, dahili birimlerde çalışan sağlık personelinin hasta güvenliği derecesi 

algısının daha düşük olduğu ve sağlık personelinin nerdeyse beşte üçünün son bir yıl içerisinde hiç 

olay raporu bildiriminde bulunmadığı görülmüştür. Son bir yıl içerisinde hiç olay raporu 

doldurmayanların oranı Teleş (2011)’in çalışmasında % 69,8, Filiz (2009)’in çalışmasında % 84,4, 
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Çakır (2007)’ın çalışmasında ise %81,5 çıkmıştır. Hem bu çalışmada hem de diğer çalışmalarda 

olay raporu doldurma oranının çok düşük olması, personelin raporlamaya teşvik edilmesi için 

gerekli önlemlerin alınması gerektiğine işaret etmektedir 

Sonuç 

Boyutlardan “hastanede devirler ve nakiller, iletişimin açık tutulması, hastanede birimler 

arası ekip çalışması, yönetici beklentileri ve hasta güvenliğini geliştirme faaliyetleri” boyutlarının 

düşük çıkması, hastane yönetiminin hasta güvenliği kültürünün geliştirmede öncelik vermesi 

gereken alanları göstermektedir. Sağlık personelinin sadece yarısının hasta güvenliği derecesini çok 

iyi ya da mükemmel olarak değerlendirilmesi ve ortalama hasta güvenliği derecesinin 3,38 çıkması, 

bu alanda iyileştirme fırsatlarının olduğunu göstermektedir. Sağlık personelinin olay raporu 

doldurma oranının çok düşük olduğu hastanede, sağlık personelinin olay raporu doldurmaya teşvik 

edilmesi ve kurum içerisinde olay raporu doldurma oranının artması için gerekli eğitimlerin 

verilmesi sağlanmalıdır. 
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KAMU İLE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELE UYGULANAN 

MOBBİNG’İN İŞ PERFORMANSI VE VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİNİN 

UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kamu ile özel sağlık kurumlarında çalışan personele uygulanan mobbing’in iş 

performansı ve verimlilik üzerindeki olumsuz etkisini araştırmaktır. Araştırma tarama modelinde 

yürütülmüştür. Araştırmaya, İstanbul ilindeki kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışan farklı 

birimlerdeki 2500 çalışan katılmıştır. Katılımcılara iki bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. 

Anketin ilk bölümünde katılımcılara Mobbing hakkında 54 adet soru sorulmuş ve görüşleri 5’li likert 

ölçekle sorgulanmıştır. İkinci bölümde ise katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

sorular sorulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler güvenirlilik testine tabi tutulmuş ve Cronbach 

Alfa kat sayısı olarak 0.99 kat sayısı elde edilmiştir. Elde edilen veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi 

ile değerlendirilmiş, tukey testi ile anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonucunda, mobbing’in 

katılımcıların sağlıklarını olumsuz etkilediği ve demografik özelliklere göre bu etkinin farklılaştığı 

saptanmıştır. Ayrıca mobbing’in katılımcıların iş performansı ve verimliliğinde olumsuz etki 

oluşturduğu ve yine bu etkinin demografik özelliklere göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Mobbing, İş Performansı, Verimlilik, Sağlık Kurumu 

 

AN APPLIED TURKEY EXAMPLE OF NEGATIVE EFFECT OF MOBBING, 

IMPLEMENTED ON PERSONNEL WORKING IN PUBLIC AND PRIVATE MEDICAL 

INSTITUTIONS,  ON WORK PERFORMANCE AND EFFICIENCY 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the negative effect of mobbing implemented on the 

personnel working in public and private medical institutions on work performance and efficiency. 

The research was conducted in a scanning model. A total of 2500 employees working in different 

branches of public and private medical institutions in city of Istanbul participated in the research. A 

two-part questionnaire was applied on the participants. In the first part of the questionnaire, 54 

questions about mobbing were asked to the participants and their opinions were examined with 5 

likert scale. In the second part, questions regarding the demographic features of the participants 

were addressed. Data obtained from the research were put through reliability test and Cronbach 
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Alpha coefficient was found to be 0.99. Data obtained were evaluated with t-test and one-way 

variance analysis, and significant differences were found with tukey test. Following the research, it 

has been concluded that mobbing affects the participants’ health negatively and this effect 

differentiates according to the demographic features. Moreover, it has been found that mobbing has 

a negative effect on work performance and efficiency of the participants and this effect differs again 

according to the demographic features.  

Key Words: Mobbing, Work Performance, Efficiency, Medical Institution  

1.GİRİŞ 

Bu çalışmada, kamu ile özel sağlık kurumlarında çalışan personele uygulanan mobbing’in iş 

performansı ve verimlilik üzerindeki olumsuz etkisi incelenmektedir. Konu ile ilgili literatür 

taraması yapılarak kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. 

1.1.Problem durumu 

Günümüz de mobbing olarak adlandırılan yıldırma davranışları, hem birey açısından hem 

de örgüt açısından olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Özellikler sağlık sektöründe bu durum 

daha fazla görülmektedir. Yıldırma davranışına maruz kalan bireyler stres altına girmekte ve önemli 

sağlık sorunları yaşayabilmektedir. Mobbing birçok sağlık sorunu ile beraber bireyin iş performansı 

ve verimliliğinin azalmasına da neden olabilmektedir. Bireyin iş tatmini düşmekte, işten zevk 

alamamakta ve örgüt bağlılığı azalmaktadır.  Mobbing’in günümüzde birey ve örgüt açısından 

önemli bir sorun olduğu ve gelecekte de bu sorunun ciddi boyutlara ulaşacağı düşünülerek çalışma 

mobbing’in sağlık sektöründe çalışanların iş performansı ve verimliliğindeki olumsuz etkiler 

üzerine incelenmiştir. 

1.2.  Literatür Çalışması ve Kuramsal Çerçeve 

Günümüzde birçok ülkede ve sektörde çalışanlar, birtakım olumsuz davranışlarla karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Çalışanların iş performansı ve verimliliklerini önemli ölçüde etkileyen 

davranışların belirlenerek çözülmesi veya gereken tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. 

Çalışma hayatını olumsuz etkileyen konulardan biri de psikolojik yıldırma (mobbing) dır (Demirel, 

2008: 4). 

Farklı örgütlerde çalışanların psikolojik olarak yıpratılmasında, psikolojik veya duygusal 

istismar, sözlü saldırı, gözdağı, tehdit, doğrudan fiziksel saldırı gibi davranışların sıkça yaşandığı 

görülmektedir (Davis, 2006: 2). Psikolojik yıldırma, şiddetin soyut biçimi olarak ele alınabilir ve 

fiziki şiddetten daha tehlikelidir (Paksoy, 2007: 10). Psikolojik yıldırma, negatif davranışlar sonucu 

ortaya çıkan birey ve örgütleri doğrudan psikolojik etki altına alarak onları sinsice sindiren ve izole 

eden psikolojik olgudur (Girardi, vd., 2007: 172). 

 “Mob” sözcük olarak, kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık anlamına 

gelmektedir. Mob” kökünden türetilen “Mobbing” olarak adlandırılan olgu ise İngilizce’de çete, 

serseri grubu, aşırı şiddete yönelmiş kalabalık anlamına gelmektedir (Eliot A, 2005). 

Mobbing kavramı ile ilgili literatürde farklı tanımlamalar yapılmıştır. Mobbing kavramı, 

çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeyde çalışanlar tarafından sistematik biçimde (Davenport et 

al., 2003:4) uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi anlamlara gelmektedir 

(Einarsen, 2000: 386). Bir diğer tanıma göre, mobbing caydırma, sindirme, mağdurun benliğini 

öldürme, sosyal süreçlerden soyutlama olarak ifade edilmektedir (Lewis, 2003: 67). Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) ise, mobbing’i, kişi veya gruplara karşı güç kullanarak, onların fiziksel, ruhsal, 

ahlaki ve sosyal gelişimlerine zarar veren tutum ve davranışlar olarak tanımlar (Akgeyik vd., 

2009:96). 
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Pek çok işyerinde mobbing’e bağlı sağlık sorunlarıyla karşılaşılmasına rağmen, bunlar 

önemsenmemekte, önlemler alınmamakta, iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmamaktadır. Oysa 

yıldırmaya uğrayanlarda bir takım fiziksel ve ruhsal hastalıklar görüldüğü yapılan birçok çalışma ile 

gösterilmiştir (Josipovic-Jelic ve ark. 2005, WHO 2003, Balducci ve ark. 2009, Niedhammer ve ark. 

2008, Niedhammer ve ark. 2006, Kivimaki ve ark. 2003, Leymann ve Gustafsson 1996).  

Örgütlerde, çalışanlar açısından rahatsız edici davranışlarla ortaya çıkan, çözülmediği 

takdirde birçok olumsuz sonuca neden olan mobbing (psikolojik şiddet) sorununa son dönemlerde 

sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle de, mobbing ile ilgili araştırmalar giderek 

yaygınlaşmakta ve pek çok çalışmanın da konusunu oluşturmaktadır (Aydın ve ark., 2007:61). Bu 

konuda yapılan çalışmalar sonucunda, mobbing’in örgüt ve çalışanları üzerindeki olumsuz 

etkilerine yönelik örgüt yöneticileri ve çalışanlarına gerekli bilgilendirmenin yapılması, konu ile 

ilgili olarak yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önem arz 

etmektedir.  

Yapılan çeşitli çalışmalar sağlık çalışanlarının mobbing’e uğrama riskinin diğer 

sektörlerden daha fazla olduğunu göstermektedir. Hastanelerin kendine özgü psikolojik 

koşullarından dolayı, sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörlerine oranla 

16 kat daha fazla olduğu ileri sürülmektedir (Kingma, 2001: 129). Kamu hizmetlerinin yaygın 

olarak sunulduğu sağlık işyerlerinde, yoğun iş yükü, düzensiz ve belirsiz çalışma koşulları sağlık 

çalışanlarının psikolojik şiddete uğrama riskini arttıran nedenlerin başında gelmektedir (Eurofound, 

2007). 

Yıldırma davranışları, hem mağdur açısından hem de mağdurun üyesi olduğu örgüt 

açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Yıldırma davranışına maruz kalan çalışanlar stres 

ile karşılaşabilmekte, psikolojik açıdan yıpranabilmekte ve hatta önemli sağlık sorunları 

yaşayabilmektedir (Kırel, 2008:1). 

Ayrıca bastırma, sindirme, bunaltma, korkutma, birine cephe oluşturma, tehdit etme gibi 

taktiklerle uygulanan psikolojik taciz, karşı karşıya kalan bireylerin iletişimini, sosyal ilişkilerini, 

itibarını, yaşam kalitesini, mesleki durumunu ve hepsinden önemlisi de sağlığını etkilemekte iş 

tatminsizliğine, örgütsel çatışma ve verimsizliğe yol açmaktadır (Baldry ve Farrington, 2000; 

Leyman, 1990; Namie, 2000; Niedle, 1996; Bennet, 1997; Yılmaz ve Diğerleri, 2008). 

Ayrıca özgüven kaybı, dışlanmış olma hissinin yarattığı performans düşüklüğü, hatta işini 

yapamaz hale gelmesi, sonunda işten ayrılmak zorunda kalması nadiren de olsa intihara teşebbüsü 

gibi sonuçlar gözlenmektedir (Mercanlıoğlu, 2010: 41). İşyerinde mobbing işi ihmal etmeye ve 

performans azalmasına (Barling ve ark. 2001, Budd ve ark. 1996), iş tatminsizliğinin artmasına, 

işyerine karşı olumsuz tutum ve davranışlara neden olabilmektedir (Budd ve ark. 1996). Aksoy 

(2008), psikolojik şiddetin, iş yerindeki stres faktörlerinden biri olarak bireyin moral ve 

motivasyonunu olumsuz etkileyerek verimsizliğe neden olabildiğini ifade etmektedir.   

Son yıllarda yıldırma Avrupa dışında da ilgi çekmiş ve irdelenmeye çalışılmıştır. 

Günümüze kadar, İsveç, Norveç, Almanya gibi kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalar 

(Leymann, (1996); Einarsen ve Skogstad, (1996); Zapf, (1999); Hubert ve Veldhoven, (2001); Dick 

ve Wagner, (2001); Hoel ve diğerleri, (2004); yıldırmayı bir olgu olarak çeşitli yönleri ile 

irdeleyerek yıldırmanın çalışan ve iş yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymaya 

çalışmıştır. Bu çalışmada da sağlık sektöründe çalışanların iş yaşamlarındaki performans ve 

verimlilik düzeylerine mobbing’in olumsuz etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Problem Cümlesi ve Hipotezleri 

 Araştırmada yanıt aranan problem cümlesi ve test edilecek olan hipotezler şöyledir: 

 

Araştırmanın Problem Cümlesi 
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 Kamu ile özel sağlık kurumlarında çalışan personele uygulanan mobbing’in iş performansı ve 

verimlilik üzerinde olumsuz etkisi var mıdır?  

 Maruz kalınan mobbing sağlık sorunlarına neden olmakta mıdır?  

 Kamu ile özel sağlık kurumlarında çalışan personel kimler tarafından mobbing’e maruz 

kalmaktadır?  

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışmada kamu ile özel sağlık kurumlarında çalışan personele uygulanan mobbing’in iş 

performansı ve verimlilik üzerinde olumsuz etkisi incelenmiş, bu nedenle ölçekteki 3 alt boyuta 

ilişkin (kapasitenin üzerinde iş, işten zevk alamama, iş verimliliğinin/performansının düşmesi) 

analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır.  

Hipotezler 

 Araştırma problemine uygun olarak nicel araştırma bölümünün alternatif hipotezleri aşağıdaki 

gibidir. 

H1: Cinsiyet değişkeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H2: Cinsiyet değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H3: Cinsiyet değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H4: Yaş değişkeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H5: Yaş değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H6: Yaş değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H7: Medeni durum değişkeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H8: Medeni durum değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H9: Medeni durum değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H10: Eğitim durumu değişeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H11: Eğitim durumu değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H12: Eğitim durumu değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H13: Branş durumu değişkeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H14: Branş durumu değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H15: Branş durumu değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H16: Çalışma süresi değişkeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H17: Çalışma süresi değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H18: Çalışma süresi değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H19: Kurum türü değişkeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H20: Kurum türü değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H21: Kurum türü değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H22: Aynı kurumda çalışma durumu değişkeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark 

yaratmamaktadır  

H23: Aynı kurumda çalışma durumu değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark 

yaratmamaktadır  
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H24: Aynı kurumda çalışma durumu değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark 

yaratmamaktadır  

H25:Kurumdaki pozisyon değişkeni “kapasitenin üzerinde iş verilme” faktöründe fark 

yaratmamaktadır  

H26: Kurumdaki pozisyon değişkeni “işten zevk almama” faktöründe fark yaratmamaktadır  

H27: Kurumdaki pozisyon değişkeni “iş verimliliğinin düşmesi” faktöründe fark yaratmamaktadır  

 

2.ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

2.1.Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Bu araştırmada hastanelerde çalışan personelin mobbing yaşayıp yaşamadıkları sorgulanmış 

ve maruz kalınan mobbingin iş performans ve verimlilik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu 

bağlamda 2500 katılımcıya iki bölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Anketin ilk 

bölümünde katılımcılara Mobbing hakkında 54 adet soru sorulmuş ve görüşleri 5’li likert ölçekle 

sorgulanmıştır. İkinci bölümde ise katılımcıların kişisel bilgileri (yaş, cinsiyet, medeni durum, hangi 

bölümde çalıştıkları vs.) sınıflayıcı ölçekle demografik değişkenler olarak sorgulanmıştır. 

Oluşturulan ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach’s alpha analizi uygulanmıştır.  

İki bağımsız gruptan oluşan değişkenlere ilişkin yapılan analizlerde bağımsız örnek t testi, 

üç ve daha fazla gruba sahip karşılaştırmalarda tek yönlü ANOVA tercih edilmiştir. Belirtilen testler 

PASW Statistic 18 paket programı analiz edilmiştir. 

2.2.Verilerin Analizi 

Anket uygulaması sonucu elde edilen veri seti PASW Statistic 18 (SPSS-Statistical Package 

for Social Sciences) paket programında analiz edilmiştir. Analiz kapsamında, güvenilirlik analizi, 

frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve 

Tukey testlerinden faydalanılmıştır. Oluşturulan ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla 

Cronbach’s alpha analizi uygulanmış ve 0,99 olarak tespit edilmiştir. 

3.BULGULAR 

3.1.Demografik İstatistikler 

Bu bölümde araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine ilişkin veriler 

sunulmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu (% 57.5) bayanlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların 

yaş dağılımlarına bakıldığında 21-29 yaş arasındaki gençlerin % 48,6 oranla birinci sırada oldukları 

görülmektedir. Onun ardından 30-39 ile orta yaştaki katılımcıların payı % 32,5 olmaktadır. 

Katılımcıların büyük bir kısmının % 43,3’lük oranla evli olduğu ve % 48.3’lük oranla tek çocuk 

sahibi oldukları görülmektedir. Katılımcıların % 61,6’sı yüksek lisans ve üzeri eğitime sahiptirler. 

Lisans eğitim payı ise % 26,8’dir. Katılımcıların branşlarına bakıldığında büyük bir kısmı % 

26,4’lük oranla cerrahi tıp bilimleri alanında çalışmaktadır. İkinci sırada % 23,4’lük oranla dahili tıp 

bilimleri gelmektedir. Katılımcıların çalışma sürelerine bakıldığında;5 yılın altında çalışma 

sürelerinin toplamı % 22,1 iken büyük bir kısmının 5 yıl ve üzeri zamandır çalışma hayatında 

olduğu belirlenmiştir. Çalışılan hastanenin niteliğine bakıldığında; katılımcıların yarıdan fazlasının 

özel hastanelerde çalıştığı görülmektedir. Katılımcıların yarıdan fazlasının 5 yıldan daha az bir 

zamandır, şu anda çalıştıkları kurumda çalıştıkları belirlenmiştir. Katılımcıların profillerine 
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bakıldığında hemşirelerin % 37,5’lik oranla çoğunlukta olduğu görülmektedir. Onların ardından 

Uzman doktor payları oldukça yüksektir. Uzman doktorlar toplam katılımcıların % 34,9’una denk 

gelmektedir.  

Katılımcılara yöneltilen “Mobbing sağlık sorununa neden oldu mu?” ve “Mobbing 

davranışını kimden gördünüz?” sorularına verilen yanıtlar irdelendiğinde mobbing yaşayanların 

ağırlıkla depresyon (%40,6) ve Stres (%22,2) sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Bu sorunların 

ardından en çok panik atak (%10,5) yaşandığı belirlenmiştir. Bu durumun katılımcıların iş 

performansı ve verimliliğine olumsuz etki ettiği söylenebilir. Diğer taraftan mobbing yaşayan 

katılımcılar bu davranışı çoğunlukla yöneticilerinden  (%50,6) gördüklerini belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin ardından mobbing davranışını en çok uygulayan kesim ise üst pozisyonda çalışan 

insanlar  (%33,4) olarak belirtilmiştir.  

Faktör Analizi 

Faktör analizi dâhilinde likert ölçekle sorulmuş 54 adet ifade incelemeye tabi tutulmuştur. 

Farklı denemeler sonucu bütün maddelerin analizde kalması sonucu doğrudan ve olumlu yönde 

etkilediği görülmüştür. Buna göre en son aşamada 54 ifade ile analize devam etme kararı 

verilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmiştir; 

 

Tablo 1: Mobbing Ölçeğine Ait KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 

KMO  ,995 

Bartlett Testi Chi-Square 812,106 

 Df 81 

 P ,000 

 

Faktör analizinin uygunluğunu belirlemek üzere faktör analizi yapılmış ve yukarıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir. Bunun göre; örneklemin faktör analizine uygunluğunu ölçen KMO ölçütü 

0,995>0,6 çıkmıştır. Bu da örneklemin analize uygun olduğunu göstermektedir. Küresellik ölçüsü 

olan Bartlett ölçütü ise Sig (0,000)<0,05 olduğundan değişkenler arasında korelasyon olduğunu 

dolayısıyla faktör analizinin uygulanabileceğini göstermektedir. Toplam varyans açıklama tablosu 

incelendiğinde elde edilen 10 faktörün toplam varyansın %72’sini açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 2: Faktörler ve Soru Grupları 

Soru Grubu(Değişkenler) Faktör Adı 

Kalitesiz işe/iletişime zorlanma Faktör 1 

Ruhsal şiddete maruz kalma Faktör 2 

Soyutlanma Faktör 3 

Alay edilme/eleştirilme Faktör 4 

Kötü alışkanlıklar yönelme Faktör 5 

İfade etme olanaklarının kısıtlanması Faktör 6 

Fizik şiddet Faktör 7 

Kapasitenin üzerinde iş Faktör 8 

İşten zevk alamama Faktör 9 

İş verimliliğinin/performansının düşmesi Faktör 10 

Tablo 2 incelendiğinde aynı kriteri ölçen soru grubunun aynı faktöre karşılık geldiği 

görülmektedir. 
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Tablo 3: Araştırmaya Dahil Edilen Faktörler ve Değişkenlerin Faktör Yükleri 

 
8 9 

10 

Kendimi yeterli görmüyorum. Çünkü artık eskisi kadar başarılı ve 

verimli değilim. 

.692   

Kasıtlı olarak kapasitemi aşan işler verilir .692   

İşyerime veya evime hasar verilir. .685   

Maddi zararları karşılamak zorunda bırakılırım. .562   

Uygulanan mobbing nedeniyle işime ve kendime olan öz 

güvenimde ciddi azalma olmuştur. 

 .675  

Yaptığım işten asla zevk almıyorum, çünkü işime karşı içimde 

heyecan kalmadı. 

 

 .612  

Mobbing nedeniyle özsaygımı kaybettim  .578  

Uygulanan mobbing nedeniyle iş performans ve verimliliğimde 

azalma oldu 

  .800 

Mobbing nedeniyle enerjimin düştüğünü hissediyorum 

 
  .789 

Mobbing nedeniyle hayattan zevk alamıyorum   .654 

Tablo’da görüldüğü gibi 8. Faktörde toplanan sorular “kapasitenin üzerinde iş”, 

9.faktördeki sorular “işten zevk alamama” ve 10. Faktörde toplanan sorularda “iş 

verimliliği/performansın düşmesi” alt boyutlarını oluşturmaktadır.  

 

Tablo 4: Cinsiyet İle Faktörler Arasındaki İlişkiye Yönelik t-testi 

Bağımlı Değişkenler Gruplar N Sd t P 

Kapasitenin üzerinde iş 
Bayan 1438 

2498 4,048 ,000 
Bay 1062 

İşten zevk alamama 
Bayan 1438 

2498 
-

1,237 
,216 

Bay 1062 

İş 

verimliliği/performansın 

düşmesi 

Bayan 1438 

2498 
-

3,644 
,000 

Bay 1062 

 

H1:  Cinsiyet kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark yaratmamaktadır 

H2:  Cinsiyet işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H3:  Cinsiyet iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

Sonuçlar: 

 Cinsiyetin kapasitenin üzerinde iş verilmesi faktöründe istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Erkekler bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Cinsiyet işten zevk almama faktöründe istatistiksel olarak fark yaratmadığı görülmektedir. 
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 Cinsiyetin iş verimliliğinin düşmesi faktöründe istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

Erkekler bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

Tablo 5: Yaş İle Faktörler Arasındaki İlişkiye Yönelik Anova Testi 

 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler  

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

Kapasitenin üzerinde iş Gruplar 

arası 
14,575 3 4,858 4,881 ,002 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2484,425 2496 ,995 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İşten zevk alamama Gruplar 

arası 
6,052 3 2,017 2,020 ,109 

Fark 

yoktur 
Grup 

içi 
2492,948 2496 ,999 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İş 

verimliliğinin/performansının 

düşmesi 

Gruplar 

arası 
27,543 3 9,181 9,272 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2471,457 2496 ,990 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

H4: Yaş kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark yaratmamaktadır 

H5: Yaş işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H6: Yaş iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

Sonuçlar: 

 Yaş'ın kapasitenin üzerinde iş verilmesi faktöründe istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

50+ yaş grubu bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Yaş işten zevk almama faktöründe istatistiksel olarak fark yaratmadığı görülmektedir. 

 Yaş'ın iş verimliliğinin düşmesi faktöründe istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 40-49 

yaş grubu bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

Tablo 6: Medeni Durum İle Faktörler Arasındaki İlişkiye Yönelik Anova Testi 

 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler  

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

Kapasitenin üzerinde iş Gruplar 

arası 
51,718 2 25,859 26,385 ,000 

Fark 

vardır Grup içi 2447,282 2497 ,980 
  

Toplam 2499,000 2499 
   

İşten zevk alamama Gruplar 

arası 
33,983 2 16,991 17,212 ,000 

Fark 

vardır Grup içi 2465,017 2497 ,987 
  

Toplam 2499,000 2499 
   

İş verimliliğinin/performansının 

düşmesi 

Gruplar 

arası 
16,436 2 8,218 8,266 ,000 

Fark 

vardır Grup içi 2482,564 2497 ,994 
  

Toplam 2499,000 2499 
   

H7:  Medeni durum kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark yaratmamaktadır 
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H8:  Medeni durum işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H9:  Medeni durum iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

 

Sonuçlar: 

 Medeni durumun kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Bekar ve evliler dışında kalan grup bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Medeni durum işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. Bekar 

ve evliler dışında kalan grup bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Medeni durumun iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Bekar ve evliler dışında kalan grup bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 

 

Tablo 7: Eğitim İle Faktörler Arasındaki İlişkiye Yönelik Anova Testi 

 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler  

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

Kapasitenin üzerinde iş Gruplar 

arası 
13,246 3 4,415 4,434 ,004 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2485,754 2496 ,996 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İşten zevk alamama Gruplar 

arası 
34,411 3 11,470 11,617 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2464,589 2496 ,987 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İş 

verimliliğinin/performansının 

düşmesi 

Gruplar 

arası 
41,769 3 13,923 14,143 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2457,231 2496 ,984 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

H10:  Eğitim kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark yaratmamaktadır 

H11:  Eğitim işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H12:  Eğitim iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

 

Sonuçlar:  

 Eğitim durumu kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Ön lisans mezunları bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Eğitim durumu işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. Ön 

lisans mezunları bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Eğitim durumu iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

Ön lisans mezunları bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 
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Tablo 8:Branş İle Faktörler Arasındaki İlişkiye Yönelik Anova Testi 

 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler  

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

Kapasitenin üzerinde iş Gruplar 

arası 
181,624 4 45,406 48,886 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2317,376 2495 ,929 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İşten zevk alamama Gruplar 

arası 
48,435 4 12,109 12,328 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2450,565 2495 ,982 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İş 

verimliliğinin/performansının 

düşmesi 

Gruplar 

arası 
13,616 4 3,404 3,417 ,009 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2485,384 2495 ,996 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

H13:  Branş kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark yaratmamaktadır 

H14:  Branş işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H15:  Branş iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

 

Sonuçlar: 

 Branşın kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Tıbbi biyolojik bilimlerde çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Branşın işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. Temel tıp 

bilimlerinde çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Branşın iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. Temel 

tıp bilimlerinde çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 

Tablo 9: Çalışma Hayatı İle Faktörler Arasındaki İlişkiye Yönelik Anova Testi 

 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler  

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

Kapasitenin üzerinde iş Gruplar arası 361,342 10 36,134 42,073 ,000 
Fark 

vardır 
Grup içi 2137,658 2489 ,859 

  
Toplam 2499,000 2499 

   
İşten zevk alamama Gruplar arası 69,453 10 6,945 7,115 ,000 

Fark 

vardır 
Grup içi 2429,547 2489 ,976 

  
Toplam 2499,000 2499 

   
İş verimliliğinin/performansının 

düşmesi 

Gruplar arası 118,207 10 11,821 12,358 ,000 
Fark 

vardır 
Grup içi 2380,793 2489 ,957 

  
Toplam 2499,000 2499 
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H16:  Çalışma hayatında bulunma süresi kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark 

yaratmamaktadır 

H17: Çalışma hayatında bulunma süresi işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H18:  Çalışma hayatında bulunma süresi iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

Sonuçlar: 

 Çalışma hayatına katılım süresinin kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak 

fark yarattığı görülmektedir. Dört yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Çalışma hayatına katılım süresinin işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Dört yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Çalışma hayatına katılım süresinin iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark 

yarattığı görülmektedir. Bir yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 

 

Tablo 10:Kurum Türü İle Faktörler Arasındaki İlişkiye Yönelik Anova Testi 

 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler  

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

Kapasitenin üzerinde iş Gruplar 

arası 
,262 1 ,262 ,262 ,609 

Fark 

yoktur 
Grup 

içi 
2498,738 2498 1,000 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İşten zevk alamama Gruplar 

arası 
,993 1 ,993 ,993 ,319 

Fark 

yoktur 
Grup 

içi 
2498,007 2498 1,000 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İş 

verimliliğinin/performansının 

düşmesi 

Gruplar 

arası 
31,789 1 31,789 32,185 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2467,211 2498 ,988 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

H19:  Kurum türü kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark yaratmamaktadır 

H20:  Kurum türü işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H21:  Kurum türü iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

 

Sonuçlar: 

 Kurum türü kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yaratmamaktadır. 

 Kurum türü işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yaratmamaktadır. 

 Kurum türü iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

Devlet hastanesi çalışanları bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 
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Tablo 11:Aynı Kurumda Çalışma Süresi İle Faktörler Arasındaki Anova Testi 

 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler  

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

Kapasitenin üzerinde iş Gruplar 

arası 
236,511 10 23,651 26,019 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2262,489 2489 ,909 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İşten zevk alamama Gruplar 

arası 
47,518 10 4,752 4,824 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2451,482 2489 ,985 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İş 

verimliliğinin/performansının 

düşmesi 

Gruplar 

arası 
73,698 10 7,370 7,563 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2425,302 2489 ,974 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

H22: Aynı kurumda çalışma süresi kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark yaratmamaktadır 

H23: Aynı kurumda çalışma süresi işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H24:Aynı kurumda çalışma süresi iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

Sonuçlar: 

 Kurumda çalışma süresinin kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark 

yarattığı görülmektedir. On yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Kurumda çalışma süresinin işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. On bir yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Kurumda çalışma süresinin iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. On yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

Tablo 12: Kurumdaki Pozisyon İle Faktörler Arasındaki Anova Testi 

 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler  

Ortalaması F p 

Anlamlı 

Fark 

Kapasitenin üzerinde iş Gruplar 

arası 
305,119 13 23,471 26,596 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2193,881 2486 ,882 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İşten zevk alamama Gruplar 

arası 
147,384 13 11,337 11,985 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2351,616 2486 ,946 

  

Toplam 2499,000 2499 
   

İş 

verimliliğinin/performansının 

düşmesi 

Gruplar 

arası 
106,337 13 8,180 8,499 ,000 

Fark 

vardır 
Grup 

içi 
2392,663 2486 ,962 

  

Toplam 2499,000 2499 
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H25: Kurumdaki pozisyon kapasitenin üzerinde iş verilme faktöründe fark yaratmamaktadır 

H26:  Kurumdaki pozisyon işten zevk almama faktöründe fark yaratmamaktadır 

H27:  Kurumdaki pozisyon iş verimliliğinin düşmesi faktöründe fark yaratmamaktadır 

 

Sonuçlar: 

 Kurumdaki pozisyon kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Temizlik görevlisi olarak çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Kurumdaki pozisyon işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

Hasta yatış çıkışta çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

 Kurumdaki pozisyon iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Klinik şefi olarak çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

   

4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Özel ve devlet hastanelerinde çalışan 2500 personel üzerinde, kurumlarında yaşadıkları sıkıntı 

özellikle de mobbing davranışına ilişkin görüşleri sorgulanmıştır. Buna göre aşağıdaki sonuçlar 

çalışmayı özetlemektedir.  

- Mobbing ile ilgili görüşleri sorgulanan katılımcıların; daha çok yöneticilerinden mobbing 

gördükleri ve en çok Depresyon ve Stres gibi pasif yıkıcı hastalıklardan muzdarip oldukları 

görülmektedir. Bunun sonraki aşaması olan panik atak gibi hastalıklar ise üçüncü sıradadır.  

- Cinsiyetin kapasitenin üzerinde iş verilmesi faktöründe istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Erkekler bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Cinsiyet işten zevk almama faktöründe istatistiksel olarak fark yaratmadığı görülmektedir. 

- Cinsiyetin iş verimliliğinin düşmesi faktöründe istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

Erkekler bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Yaş'ın kapasitenin üzerinde iş verilmesi faktöründe istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

50+ yaş grubu bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Yaş işten zevk almama faktöründe istatistiksel olarak fark yaratmadığı görülmektedir. 

- Yaş'ın iş verimliliğinin düşmesi faktöründe istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 40-49 

yaş grubu bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Medeni durumun kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Bekar ve evliler dışında kalan grup bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Medeni durum işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

Bekar ve evliler dışında kalan grup bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Medeni durumun iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Bekar ve evliler dışında kalan grup bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Eğitim durumu kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Ön lisans mezunları bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Eğitim durumu işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. Ön 

lisans mezunları bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Eğitim durumu iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Ön lisans mezunları bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Branşın kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Tıbbi biyolojik bilimlerde çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 



 

933 
 

- Branşın işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. Temel tıp 

bilimlerinde çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Branşın iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

Temel tıp bilimlerinde çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Çalışma hayatına katılım süresinin kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak 

fark yarattığı görülmektedir. Dört yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Çalışma hayatına katılım süresinin işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Dört yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Çalışma hayatına katılım süresinin iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark 

yarattığı görülmektedir. Bir yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Kurum türü kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yaratmamaktadır. 

- Kurum türü işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yaratmamaktadır. 

- Kurum türü iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı görülmektedir. 

Devlet hastanesi çalışanları bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Kurumda çalışma süresinin kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark 

yarattığı görülmektedir. On yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Kurumda çalışma süresinin işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. On bir yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Kurumda çalışma süresinin iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. On yıldır çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Kurumdaki pozisyon kapasitenin üzerinde iş verilmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Temizlik görevlisi olarak çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Kurumdaki pozisyon işten zevk almama durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Hasta yatış çıkışta çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Kurumdaki pozisyon iş verimliliğinin düşmesi durumunda istatistiksel olarak fark yarattığı 

görülmektedir. Klinik şefi olarak çalışanlar bu duruma daha çok maruz kalmaktadır. 

- Çalışan yapabileceğinin de üzerinde bir iş yüküne zorlanmakta ve bu ağır iş yükü altında ezilmeye 

bırakılmaktadır. 

- Mobbing diğer bir sonucu olan özgüvenini ve isteğini kaybeden çalışan işten ve yaptığı şeylerden 

soğumaktadır. 

- Mobbing sonucu çalışan performansını ve verimliğini kaybetmiştir. 

- Kapasitenin üzerinde iş verilmesi faktörüne bakıldığında, Erkek, 50+ yaş grubunda, ön lisans 

mezunu ve kurumda uzun süredir çalışan personel daha çok sıkıntı yaşamaktadır. Onun dışında 

tıbbi biyolojik bilimlerde kısa sürede çalışanlar fazla kapasiteyle çalışmaya zorlanmaktadır. 

- Ön lisans mezunları veya temel tıp bilimlerinde çalışan ve kısa süredir iş hayatında olanlar veya 

uzun süredir aynı kurumda çalışanlar, ayrıca hasta yatış çıkış bölümleri işten zevk almama 

konusunda daha problemli oldukları görülmektedir. 

- İş verimliliği konusunda 40-49 yaş aralığındaki devlet hastanesinde çalışan erkekler ile ön lisans 

mezunları daha çok sıkıntı yaşamaktadırlar. Temel tıp bilimlerinde çalışanlar ile klinik şefleri diğer 

gruplara göre daha düşük verimliliğe sahip gruplardır. 

- Cinsiyetin mobbing yaşanması durumunda sağlık sorununa neden olması açısından bir etkisi 

bulunmaktadır. Yaş olarak ise 21-29 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre daha düşük sağlık sorunu 

yaşamaktadır. Evli ve bekarlar dışındaki grup ile ön lisans mezunları, devlet hastanesinde çalışan 

cerrahi tıp bilimleri çalışanları diğer gruplara göre daha çok sağlık problemi yaşamaktadır. 

- Cinsiyetin mobbingi yönlendiren grup üzerinde etkisi bulunmaktadır. Yaş olarak ise 21-29 grubu 

diğer gruplardan farklılaşmaktadır. Bunların dışında evli bekârlar dışında kalan grup, ön lisans 

mezunları, cerrahi tıp bilimleri çalışanları,  devlet hastanesi çalışanları daha çok bu konuda sıkıntı 

yaşamaktadırlar. 

- %83'ünün iş performans ve verimliliği azalmıştır. 

- %75'inin kendine olan özgüveninin de ciddi kayıpları olmuştur. 
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- %89'u işe karşı tutumunu ve saygısını kaybetmiştir. 

- Büyük oranda katılımcı yaptığı işten zevk almadığını ve işine karşı heyecanını kaybettiğini 

söylemiştir. 

- %86'sı artık kendini yeterli görmediğini belirtmiştir. 
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KAMU ve ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA SUNULAN HİZMET KALİTE ALGISININ 

UYGULAMALI İSTANBUL ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Günümüzde sağlık hizmeti veren hastanelerin hizmet kalitesi müşteriler (hastalar) açısından 

oldukça önemlidir. Hizmet kalitesinin etkin kılınabilmesi için hastaların ilgi ve ihtiyaçlarının 

karşılanması esas alınmalıdır. “Hasta odaklı” bir yönetim anlayışı hizmet kalitesini yükseltirken 

hasta memnuniyetini de artıracaktır. Bu çalışma ile İstanbul’da bulunanüç kamu ve iki özel 

hastaneyi tercih eden hastaların,sunulan hizmetlerin kalitesine dair görüşlerininbelirlenmesi, hasta 

memnuniyetini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve “hasta memnuniyeti” kavramına olan 

duyarlılığın arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca hastaların hastanenin genel kalite düzeyine ilişkin 

görüşlerinin bazı özelliklere göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği de irdelenmiştir. 

Araştırmaya hastaneden hizmet alan rastgele yöntemle seçilen 169 hasta katılmıştır. Katılımcıların 

görüşlerini belirlemek amacıyla İstanbul Özel Maltepe Hastanesinin yatan hastalara yönelik 

uyguladığı anket üzerinde değişiklik yapılarak uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS paket 

programında analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan likert ölçeğe ilişkin yapılan güvenilirlik 

analizi sonucunda Cronbach’s alfa değeri 0,928 olarak elde edilmiştir. Araştırma sonunda, hekim, 

hemşire, hizmet ve servisler ve klinik faktörlerinin hasta memnuniyeti üzerinde etkili olduğu 

saptanmıştır. Katılımcıların, hekim ve hemşire hizmetleri, poliklinik temizliği, personel ilgisi, tedavi 

ve bakım hizmetlerinden de yüksek düzeyde memnun oldukları görülmüştür. Katılımcıların 

çoğunluğunun hastane kalitesine ilişkin olumlu görüş belirttiği ve kadın hastalıkları ve doğum 

kliniğindeki hastaların memnuniyet düzeylerinin diğer bazı kliniklere göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca hastaların memnuniyet düzeylerinde demografik özelliklerine göre 

farklılaşmalar olduğu da tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Sağlık Kurumları, Hizmet, Kalite, Algı, Kamu, Özel, Hasta  

 

AN APPLIED ISTANBUL EXAMPLE OF SERVICE QUALITY PERCEPTION GIVEN IN 

PUBLIC and PRIVATE MEDICAL INSTITUTIONS 

 

ABSTRACT 

The service quality of today’s hospitals is highly important for customers (patients). 

Meeting the needs of patients should be based on in order to make service quality effective. 
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“Patient-oriented” management mentality increases the service quality, and it will also increase the 

patient satisfaction. The purpose of this study is to determine the opinions of patients regarding the 

service quality given in three public and two private hospitals in Istanbul, to ascertain the factors 

affecting the patient satisfaction and to increase the awareness for the notion of “patient 

satisfaction”. Whether the opinions of patients about the general quality level of the hospital present 

significant difference according to some features was also analyzed. A total of randomly selected 

169 patients receiving service from the hospital participated in the research. With the purpose of 

determining the opinions of participants, some changes were made on the questionnaire of Istanbul 

Private Maltepe Hospital for inpatients, and data obtained from the questionnaire were analyzed in 

SPSS package program. Following the reliability analysis which was carried out regarding the likert 

scale used in the research, Cronbach’s alpha value was found as 0,928. It has been concluded after 

the study that doctor, nurse, service and clinic factors are effective on patient satisfaction. 

Participants were also observed to be highly satisfied from the services of doctors and nurses, clinic 

hygiene, personnel’s care, treatment and care services. It has been determined that the majority of 

patients give positive opinions about the hospital’s quality, and the satisfaction level of the patients 

in gynecology and obstetrics clinic is higher than some other clinics. Furthermore, some differences 

in satisfaction levels of patients were found according to their demographic features.  

Key Words: Medical Institutions, Service, Quality, Perception, Public, Private, Patient  

Anket formunda; hastaların hastanenin genel kalitesine ilişkin ifade edilen görüşlere ne 

kadar katıldıklarını belirtmeleri istenmiş ve bu görüşlere katılma dereceleri 3’lü likert ölçeği 

kullanılarak hazırlanmıştır. Buna göre “İyi-1”, “Çok iyi-2”, “Mükemmel-3” guruplarında 

değerlendirme yapılmıştır. 

 

GİRİŞ 

Hasta tatmini günümüzde sağlık hizmetlerinin kalitesi, verimliliği ve etkiliğini 

değerlendirmede kullanılan önemli bir kavram olmuştur. Artık sağlık hizmeti sunucuları hastaların 

beklenti ve ihtiyaçları ile bu hizmet sunumundan algıladıkları tatmin sonuçlarına göre hareket 

etmektedir. Sağlık sektöründe de müşteri veya hasta odaklılığın artması ile birlikte hasta tatminine 

verilen önem ve hasta tatmini değerlendirme araştırmalarında önemli artış yaşanmıştır (Huang vd., 

2004).Hasta memnuniyeti verilen sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve hizmet kalitesinin bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir (Mpinga vd., 2011: 46). 

Artık günümüzde birçok ülkede başta hastaneler olmak üzere birçok sağlık kuruluşunda 

hastaların algıladığı tatmin ve hastaların beklenti ve sağlık hizmeti alırken yaşadıkları tecrübeler 

üzerine sistematik ve düzenli araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan araştırmalardan elde edilen 

bulgular diğer kalite göstergeleri ile birlikte kamuoyuna duyurulmaktadır (Crow vd., 2002). Hatta 

uluslararası akreditasyon kuruluşları hastaneleri akredite ederken sürekli ve sistematik olarak hasta 

tatmini araştırmalarını yapıp yapmadıklarını incelemekte ve hasta tatmini araştırmaları yapma 

konusunda hastane yönetimlerine zorunlu düzenlemeler getirmektedir (Bautista, 2007: 519). 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma, hizmet sektörünün bir alt dalı olan, sağlık sektöründe faaliyet gösteren, bir 

kamu/özel hastanesinde, bir grup hastaya uygulanmış vaka çalışmasıdır. Bu çalışma, İstanbul ilinde 

bulunan 5 hastaneden yararlanan hastaların hastanelerin sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesine 

yönelik olarak genel bakış açılarının yaş, gelir düzeyi ve medeni durum değişkenlerine göre 

karşılaştırılması, hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve “hasta memnuniyeti” 

kavramına ilişkin duyarlılığın arttırılması üzerine tasarlanmıştır. Uygulamanın yapıldığı 
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hastanelerin üç tanesi eğitim ve araştırma hastanesi olup, kamuya aittir. Diğer iki hastane ise tam 

kapasiteli 50 ile 250 yatak kapasiteli özel sağlık hizmeti sunan hastaneden oluşmaktadır.  

Çalışmanın kapsamını İstanbul il merkezinde bulunan beş hastaneden yararlanan hastalar 

oluşturmaktadır. Çalışmanın uygulama kısmı araştırmacı tarafından hastalara yüz yüze anket 

yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu hastanelerde toplamda 250 adet anket yapılmıştır. Hastalar 

tesadüfî olarak seçilmiştir. 

Yapılan araştırma sonucunda katılımcılardan elde edilen verilerin güvenirliliğinin 

sağlanması amacıyla ön test uygulaması yapılmıştır. Yapılan ön test ve güvenirlilik analizi 

sonucunda Cronbach Alpha kat sayısı olarak 0,892 değeri elde edilmiştir. Ön testte kullanılan anket 

sayısı 53 katılımcıya ait verilerden oluşmaktadır. Genel analize tabi tutulan anket sayısı ise 169 

adettir. Diğer elde edilen anketler ise uygulamaya uygun bulunmadığından analiz dışında 

bırakılmıştır.  

Analiz sonuçları SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılarak elde edilip 

yorumlanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik testleri Cronbach Alpha (İç Güvenilirlik) katsayısı 

hesaplanmış ve sonuç 0.928 olarak bulunmuştur. Bu oran sosyal bilimlerde kabul edilen 0.70 

oranında oldukça yüksek bir orandır. Buna göre araştırmada kullanılan ölçeğin iç tutarlılık oranı 

istatistiksel olarak kabul gören bir düzeydedir. 

Anketin birinci bölümü hastaların bazı demografik özellikleri ilişkin sorulardan, ikinci 

bölümü ise hastaların hastanenin genel bakım hizmetleri (poliklinik hizmetleri), fiziksel ortam, 

doktor ve hemşirelerin genel tutum ve davranışlarına ilişkin algı ve hasta memnuniyetini etkileyen 

faktörlerin belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ ve KALİTE 

Sağlık Hizmetleri Tanımı 

Ülkelerin sosyoekonomik açıdan kalkınmışlık düzeylerinin en önemli göstergelerinden 

birisi de sağlık hizmetleridir. Toplumların refah düzeyleri yükseldikçe, sağlığa verilen önem de 

artmakta, kişiler daha fazla harcama yapmakta, ülkeler sağlık giderleri için bütçelerinden daha fazla 

kaynak ayırmaktadırlar. Hizmet pazarlaması içerisinde yer alan sağlık hizmetleri, genel olarak 

sağlığınkorunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. 

(Kavuncubası, 2000: 24). 

 

Sağlık hizmetlerinde Kalite  

Kalite kavramı bu gün yaşantımızın bütün alanlarında ön plana çıkmış olup, her yerde ve 

her konuda önü alınamaz bir talep haline gelmiştir (Çoban ve Kaşıkçı, 2008:165). Kişilerin artan 

sağlık hizmeti gereksinimleri kalite artışını da gündeme getirmiştir. Çünkü, hizmet alanların 

beklentilerine göre, yeniden bir yapılanma anlayışı içine girilmesi hizmet kalitesinde göreli bir artış 

sağlamaktadır(Demir, 2007: 421-422). 

 

Kalite; hem üretim hem de hizmet kuruluşlarının, uzun dönemli karlılığı, rekabet 

edebilirliği ve maliyetlerinin düşürülmesi konularında belirleyici bir unsurdur. Kuruluşların sahip 
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oldukları pazar payı değişimi ve yatırımlarının getirisi üzerinde olumlu etkisi söz konusudur 

(Senthilkumar ve Arulraj, 2011:61; Nekoei-Moghadam ve Amiresmaili, 2011:57; Ganguli ve Roy, 

2010:406; Grzinic, 2007:83; Eraqi, 2006:469; Zineldin, 2006:66). 

Hasta bakım hizmetlerinin kalitesi, hastanın verilen sağlık hizmetlerinden memnuniyet 

duyması anlamına gelmektedir (Bashir vd., 2011: 1151). Sağlık hizmetleri, sağlık sektöründe yer 

alan kişiler tarafından uluslar arası boyutta incelenen bir konudur. Sağlık hizmetleri, diğer hizmet 

sektörlerinden farklıdır (Gaur vd., 2011:67; Turner ve Pol, 1995:45). Sağlıkta hizmet kalitesi, 

bireylerin arzuladıkları sağlık sonuçlarının etkili, verimli ve satın alınabilir şekilde sunulma derecesi 

olarak tanımlanmaktadır (Tafreshi vd., 2007:320).  

Sağlık hizmetlerinde her hizmette olduğu gibi hizmeti alan kişinin beklentisihizmetin 

kalitesi hakkında belirleyicidir. Müşteri hizmetten beklediğini alıyor ise ohizmet kalitelidir. Bu 

nedenle sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirmede“hastaların beklentisi” kriter belirleyicidir 

(Güllülü vd., 2008:8). 

Kaliteli sağlık hizmeti; kaynakların verimli bir şekilde dağılması ve kullanılması, hizmetin 

etkili bir biçimde verilmesi, gerek kaynak dağılımında gerekse hedef kitlenin hizmetlere ulaşımında 

hakkaniyete özen gösterilmesi ve hizmet sunumu sırasında hizmeti kullananların memnuniyetinin 

sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır (Yağcı vd., 2006: 218-238). Hasta memnuniyeti ile sağlık 

sisteminde kalitenin sürdürülebilirliği arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Önsüz vd., 2008: 40). 

Dünyadaki rekabet ortamının artması ve teknolojinin hızlı büyümesi, şüphesiz en çok sağlık 

sektörünü etkilemektedir. Tıbbi donanımda ileri teknoloji kullanılması, sağlık hizmet kalitesi ile 

ilgili beklentileri arttırmaktadır. Bunun yanında günümüzde her alanda görülen hızlı değişim, sağlık 

kurumlarını da etkilemektedir. Kurumların ayakta kalabilmeleri ve rekabet avantajı yakalamalarında 

en önemli unsur üretilen hizmetin kalitesidir. Türkiye’de sağlık sektöründe faaliyet gösteren 

kuruluşların sayısı giderek artmakta, bu kuruluşlar tarafından çeşitli kalite standartlarını uygulamak 

için çalışmalar yapılmaktadır (Çelikkalp vd., 2011: 3; Savaş ve bahar., 2011: 8). 

 

Sağlık hizmetleri ve hasta memnuniyeti 

Günümüz sağlık hizmetleri profesyonel yöneticilerin daha fazla hastaya hizmet sunma, 

hastaların memnuniyetini sağlama ve hastanın tekrar aynı hastaneyi tercih etmesini sağlama 

konusundaki bakış açılarıyla şekillenmektedir (Erdem vd., 2008: 96). Gelişen teknoloji ile iletişim 

ve bilişim imkânları sayesinde hastalar aldıkları sağlık hizmetlerini daha detaylı 

değerlendirebilmekte, kalitesini sorgulayabilmekte ve sağlık hizmeti sunan kuruluşları özellikle de 

hastaneleri hizmetlerinin kalitesi açısından karşılaştırabilmektedir (Narlı, 2009: 32.) 

Sağlık hizmetleri ile ilgili hasta memnuniyeti ilk kez 1956 yılında Amerika Birleşik 

Devletlerinde hemşirelik alanında değerlendirilmiştir. Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde hasta 

memnuniyeti sağlık bakım kalitesinin bir ölçütü olarak önemli bir yere sahiptir ( Kılınç, 2009: 

239).Sağlık sektöründe hizmet sunan kuruluşlar çok çeşitli olup, bunlardan hastaneler sağlık 

sisteminin temelini oluşturmaktadır.( (Narlı, 2009: 1) 

Hastanelerde sağlık hizmetleri sunan, başta hastaların tedavileri için gerekli tektik ve 

tedavileri gerçekleştiren başka bir ifadeyle müşterilerine fayda sağlayan hizmet kurumları olduğu 

için bu kurumlarda da asıl olan hasta tatmini ve memnuniyetidir. Sağlık kuruluşlarının bunu 

sağlayabilmeleri içinde hastalara sundukları sağlık hizmetlerinin kaliteli olması gerekmektedir 

(Kamçı, 2003’den aktaran Gülmez, 2005:148). 

Hastaneler diğer bütün işletmeler gibi sadece müşterilerinin tatmini vebağlılığını temin 

ettikleri sürece gelişirler (Tengilimoğlu vd., 2009:399) . Herhangi bir hastanenin başarı ya da 

başarısızlığı büyük ölçüde hastaların kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyete 
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bağlıdır. Son zamanlarda hastalar sadece hastane ortamına değil aynı zamanda sunulan hizmetlere 

de önem vermektedirler. Bu yüzden hasta memnuniyetini anlamak çok daha önemli olmaktadır. 

(Mohan ve kumar, 2011: 15). 

Sağlık bakımı sonuçlarının algılanması ve beklentilerin karşılanması ile ilişkili olan hasta 

memnuniyeti şöyle tanımlanabilir. Hasta memnuniyeti “hastanın değer ve beklentilerinin ne 

düzeyde karşılandığı konusunda bilgi veren ve esas otoritenin hasta olduğu bakımın kalitesini 

gösteren temel ölçüttür” (Demir, 2007: 421). Hasta memnuniyeti sağlık tesislerinde (hastaneler) 

sunulan hizmetlerin başarısını ölçen bir unsurdur (Agrawal, 2006’dan aktaran Sodani ve Sharma, 

2011: 404). 

Müşteri memnuniyetini ölçmenin en güçlü ve basit yolu, verilen sağlık hizmetinin 

müşterilerin beklentileriyle ne derece tutarlılık gösterdiğine bakmaktır. Algılanan hizmet beklenen 

hizmetten daha yüksekse müşteri memnuniyeti de yüksektir. Eğer tersi söz konusu ise memnuniyet 

daha düşüktür. Bu durumda beklentiler azaltılarak veya algılar yükseltilerek memnuniyet düzeyi 

artırılabilir (Tengilimoğlu, 2011:325). 

Müşteri memnuniyeti tanımlanabilmeli, ölçülebilmeli ve izlenebilir olmalıdır. Müşteri 

memnuniyetini iki faktör belirlemektedir. Birincisi müşterinin beklentileri, ikincisi, müşterilerin 

aldıkları hizmete ilişkin algılamalarıdır. Müşterilerin algılamaları, kendi özelliklerine ve sağlık 

kurumlarıyla ilgili geçmiş deneyimlerine bağlıdır (Tengilimoğlu, 2011:326). 

Hasta memnuniyet araştırmaları sağlık sisteminin yönetilmesi ve tasarlanması için 

vazgeçilmez bir kalite değerlemesidir. Bu tür araştırmalar, hasta memnuniyetine etki eden 

faktörlerin geliştirilmesine veya yeniden planlanmasına yardımcı olmaktadır (Mandharia vd., 

2004’den aktaran Emhan vd., 2010: 242). 

Bazı araştırmacılara göre memnuniyeti oluşturan faktörler, farklı koşullarda değişebilir veya 

bir faktörün etki düzeyi değişebilir (Andaleeb ve conway, 2006: 3-11).Hasta memnuniyetini 

etkileyen faktörler hastaya ilişkin özellikler, hizmet verenlere ilişkin özellikler ve kurumsal özel-

likler olmak üzere üçe ayrılabilir (Özer ve Çakıl, 2007: 142). 

 

    Hasta Tatminini Etkileyen Faktörler 

Hastaları tatmin etmek, onların istek ve beklentilerini karşılamak için yöneticinin, hasta 

tatmini etkileyen faktörleri belirlemesi gereklidir. Böylece yöneticiler, hasta tatminini yükseltmek 

için neler yapılması gerektiğini kararlaştırabilir (Gök, 2010: 31). 

Görüldüğü gibi hasta memnuniyetine etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunlar 

hastanın içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından önem arz etmektedir. Kişinin fiziksel, 

psikolojik ve hizmetlere ilişkin deneyimi memnuniyet düzeyini etkilemektedir. Sosyo-psikolojik ve 

kültürel faktörlerin önemi büyük olmaktadır (Demir, 2007: 422). 

Sağlık hizmetlerinde hasta tatmini, hastaların aldıkları hizmetten bekledikleri 

faydalara,hastaların katlanmaktan kurtulduğu külfetlere, hizmetten beklediği performansa, 

hizmetinsunuluşunun sosyo-kültürel değerlere uygunluğuna bağlı bir fonksiyondur. Hasta tatminini 

etkileyen üç temel faktör bulunmaktadır. Bu faktörler hastaya, personele, fiziksel ve 

çevreselözelliklere bağlıdır. Hastanın yaşı, eğitimi, mesleği, geliri, cinsiyeti, dili, dini, ırkı ve 

ailedüzeni gibi sosyo-demografik özellikleri hastaların hizmetlerden duyacağı tatmin 

derecesindeayrı ve farklı roller oynamaktadır. Kişiden kişiye farklılıklar gösteren bu kriterler 

sağlıkhizmetlerinden duyulan tatmin derecesi ile yakından ilgilidir (Andaleeb vd., 2007 ve Draper 

vd.,2000’den aktaran Top vd., 2010: 5). 

 BULGULAR 
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Demografik Bulgular  

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine ilişkin veriler sunulmaktadır. 

Araştırmaya katılanların %49,1’i erkek, %50,9’u kadındır. Katılımcılar yaş gruplarına %14,8’i 18-

25 yaş, %18,3’ü 25-30 yaş, %26,6’sı 30-35 yaş, %18,3’ü 35-40 yaş, %13’ü 40-45 yaş, %2,4’ü 45-

50 yaş ve %6,5’i 50-60 yaş grubundadır. Medeni durumlarına göre araştırmaya katılanların %40,8’i 

evli, %45’i bekâr, %5,9’u dul ve %8,3’ü boşanmıştır. Eğitim durumuna göre katılımcıların %14,2’si 

okuryazar, %33,7’si ilköğretim mezunu, %30,8’i lise mezunu, %10,1’i yüksekokul mezunu, 

%10,7’si üniversite mezunu ve %0,6’sı yüksek lisans mezunudur. Araştırmaya katılan bireyler 

sosyal güvencelerine göre %61,5’i emekli sandığına, %37,3’ü SSK’ya ve %1,2’si BAĞ-KUR’ a 

kayıtlıdır. Mesleki durumlarına göre katılımcıların %18,3’ü emekli, %32,5’i çalışmıyor, %30,8’i 

işçi, %4,7’si memur ve %13,6’sı öğrencidir. Gelir dağılımına göre araştırmaya katılan bireylerin 

%5,3’ü 501-1001 TL arası, %40,2’si 1001-1501 TL arası, %46,7’si 1501-2001 TL arası, %6,5’i 

2001-2501 TL arası, %0,6’sı 2501-3501 TL arası ve %0,6’sı 3501-5001 TL arası aylık gelire 

sahiptir. Katılımcıların %78,7’si büyük şehirde, %17,2’si küçük şehirde, %3,6’sı ilçede ve %0,6’sı 

kasabada yaşamaktadır 

UYGULAMA 

Tablo 1: Hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile yaş grupları arasındaki ilişki 

  

Hastanenin genel kalitesi 

hakkında ne düşünüyorsunuz 

Toplam Mükemmel Çok iyi İyi 

Yaş 18-

25 

  17 7 1 25 

  68,00% 28,00% 4,00% 100,00% 

25-

30 

  25 6 0 31 

% 80,60% 19,40% 0,00% 100,00% 

30-

35 

  32 13 0 45 

     % 71,10% 28,90% 0,00% 100,00% 

35-

40 

  27 4 0 31 

     % 87,10% 12,90% 0,00% 100,00% 

40-

45 

  17 5 0 22 

     % 77,30% 22,70% 0,00% 100,00% 

45-

50 

  4 0 0 4 

     % 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

50-   9 0 2 11 
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60      % 81,80% 0,00% 18,20% 100,00% 

Toplam   131 35 3 169 

     % 77,50% 20,70% 1,80% 100,00% 

 

Tablo 2: Hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile yaş grupları arasındaki ilişkiye ait 

Pearson-Ki Kare Tablosu 

  

Test 

İstatistiği df Anlamlılık 

Pearson 

Ki-Kare 

27,146
a
 12 0,007 

Olabilirlik 21,345 12 0,046 

     

 

 Yukarıdaki tablolara göre hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile yaş grupları 

arasında bir ilişkinin var olup olmadığı sınanmıştır. Pearson ki-kare testi sonucunda anlamlılık 

değeri 0,007<0,05 olduğu için % 5 hata payı ile hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile yaş 

grupları arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Çapraz tablo sonuçlarına 

bakıldığında tüm yaş gruplarının %77,50’si hastanenin genel kalitesinin mükemmel, %20,70’i çok 

iyi, %1,80’i iyi olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak yaş gruplarına göre hastanenin genel olarak 

son derece kaliteli bulunduğunu söyleyebiliriz. 

 

Tablo 3: Hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile medeni durum arasındaki 

ilişki 

  

Hastanenin genel kalitesi 

hakkında ne düşünüyorsunuz 

Toplam Mükemmel Çok iyi İyi 

Medeni 

Durum 

Evli   58 10 1 69 

% 84,10% 14,50% 1,40% 100,00% 

Bekâr   51 24 1 76 

% 67,10% 31,60% 1,30% 100,00% 

Dul   9 0 1 10 
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% 90,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

Boşanmış   13 1 0 14 

% 92,90% 7,10% 0,00% 100,00% 

Toplam   131 35 3 169 

% 77,50% 20,70% 1,80% 100,00% 

 

Tablo 4: Hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile medeni durum arasındaki ilişkiye ait 

Pearson Ki-Kare Tablosu 

  

Test 

İstatistiği df Anlamlılık 

Pearson 

Ki-Kare 

15,199
a
 6 0,019 

Olabilirlik 15,509 6 0,017 

        

 

Hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile medeni durum arasında ilişkiye ait 

Pearson ki-kare testi sonucunda anlamlılık değeri 0,019<0,05 olduğu için % 5 hata payı ile 

hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

tespit edilmiştir. Çapraz tablo sonuçlarına bakıldığında medeni durumlarına göre tüm katılımcıların 

%77,50’si hastanenin genel kalitesinin mükemmel, %20,70’i çok iyi, %1,80’i iyi olduğunu 

belirtmişlerdir. Ayrıca bekar katılımcıların aynı medeni durumdaki diğer katılımcılara oranla 

hastaneyi daha az kaliteli buldukları görülmektedir. Boşanmış katılımcılar aynı medeni durumdaki 

diğer katılımcılara oranla hastaneyi genel olarak çok daha yüksek oranda kaliteli bulmaktadırlar. 

Sonuç olarak, katılımcıların medeni durumlarına göre hastanenin genel olarak son derece kaliteli 

bulunduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

Tablo 5: Hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile gelir dağılımı arasındaki ilişki 

  

Hastanenin genel kalitesi 

hakkında ne düşünüyorsunuz Toplam 
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Mükemmel Çok iyi İyi 

Gelir 501-1001   4 4 1 9 

% 44,40% 44,40% 11,10% 100,00% 

1001-1501   49 17 2 68 

     % 72,10% 25,00% 2,90% 100,00% 

1501-2001   71 8 0 79 

     % 89,90% 10,10% 0,00% 100,00% 

2001-2501   7 4 0 11 

     % 63,60% 36,40% 0,00% 100,00% 

2501-3501   0 1 0 1 

     % 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

3501-5001   0 1 0 1 

     % 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Toplam   131 35 3 169 

     % 77,50% 20,70% 1,80% 100,00% 
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Tablo 6: Hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiye ait 

Pearson Ki-Kare Tablosu 

  

Test 

İstatistiği df Anlamlılık 

Pearson 

Ki-Kare 

26,182
a
 10 0,004 

Olabilirlik 24,194 10 0,007 

        

 

Gerçekleştirilen Pearson Ki-kare testi sonucunda anlamlılık değeri 0,004<0,05 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre hastanenin genel kalitesi hakkındaki düşünce ile katılımcıların gelir 

dağılımı arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu söyleyebiliriz. Katılımcıların toplamda gelir 

gruplarına göre %77,50’si hastanenin genel kalitesinin mükemmel, %20,70’i çok iyi, %1,80’i iyi 

olduğunu belirtmişlerdir. Gelir dağılımına göre aynı gelir dağılımına sahip katılımcılardan 1501-

2001 TL arası gelire sahip olanlar hastanenin genel kalitesinin diğerlerine göre daha iyi olduğunu 

belirtmişlerdir. 501-1001 TL arası gelir sahip olanlar diğer gelir grupları ile kıyasladığımızda 

hastanenin genel kalitesinin daha düşük düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak gelir 

dağılımına göre katılımcıların büyük çoğunluğu hastanenin genel kalitesinin yüksek olduğu 

sonucuna varmaktadırlar. 

 

 

 

Tablo 7: Hastaların “Sizinle ilgilenen personel yeterince ilgili ve nezaketli miydi?” sorusuna ilişkin 

görüşlerinin yüzdelik dağılımı 

Sizinle ilgilenen personel yeterince ilgili ve nezaketli miydi?   Sayı 

Oran 

(%) 

Evet 

 

86 50,9 

Kısmen 

 

82 48,5 

Hayır   1 0,6 

 

 Araştırmaya katılan bireylere sorulan “Sizinle ilgilenen personel yeterince ilgili ve 

nezaketli miydi?” sorusuna katılımcıların %50,9’u evet, %48,5’i kısmen, %0,6’sı hayır yanıtını 

vermiştir. Buna göre katılımcıların personelin göstermiş olduğu ilgi ve nezaket açısından büyük 

ölçüde memnun veya kısmen memnun kaldıkları söylenebilir. 
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Tablo 8: Hastaların “Polikliniklerin temizliği nasıldı?” sorusuna ilişkin görüşlerinin yüzdelik 

dağılımı 

Polikliniklerin temizliği nasıldı?   Sayı 

Oran 

(%) 

Çok temiz 

 

37 21,9 

Temiz 

 

101 59,8 

Fena değil 

 

30 17,8 

Kirli   1 0,6 

 

 Araştırmaya katılan bireylere polikliniklerin temizliği nasıldı sorusu sorulduğunda, 

katılımcıların %21,9’u çok temiz, %59’8’ i temiz, %17,8’i fena değil ve %0,6’sı kirli yanıtını 

vermiştir. Katılımcıların %81,7’si polikliniklerin çok temiz ve temiz olduğunu belirtmiş, %0,6 gibi 

çok düşük bir kısmı da polikliniklerin kirli olduğunu ifade etmişlerdir. Genel olarak katılımcıların 

büyük çoğunluğunun poliklinikleri temiz bulduğunu söylemek mümkündür. 

 

Tablo 9: Hastaların “Genel olarak aldığınız tedavi ve bakımı nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerinin yüzdelik dağılımı 

Genel olarak aldığınız tedavi ve bakımı nasıl 

değerlendiriyorsunuz?   

Say

ı 

Ora

n 

(%) 

Mükemmel 

 

147 87 

Çok iyi   22 13 

 

 Araştırmaya katılan bireylere sorulan “Genel olarak aldığınız tedavi ve bakımı nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %87’si mükemmel, %13’ü çok iyi yanıtını 

vermiştir. Katılımcıların genel olarak aldığı tedavi ve bakımı son derece iyi buldukları tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 10: Hasta memnuniyetine etki eden faktörlere ilişkin dağılım 

 Hasta memnuniyeti 

Bilgilendirme 

Korelasyon .120 

p .122 

N 168 

Hemşire 

Korelasyon .445
**

 

p .000 

N 168 

Hizmet & Servisler 

Korelasyon .383
**

 

p .000 

N 168 

Hekim 

Korelasyon .495
**

 

p .000 

N 168 

Klinik 

Korelasyon .268
**

 

p .000 

N 168 

 

Hasta memnuniyetine etki eden etmenler incelendiğinde hekim, hemşire, hizmet ve 

servisler, klinik değerlendirme konularındaki memnuniyet düzeyinin hasta memnuniyetini etkilediği 

belirlenmiştir. Bilgilendirme konusunun ise hasta memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. (p 

> 0,05) 

Hekim, hemşire, hizmet ve servisler, klinik değerlendirme konularındaki memnuniyet 

düzeyi arttıkça hasta memnuniyeti de artmaktadır. 

 

Tablo 11: Doktor ve hemşirelerin hizmet konusundaki tutum ve davranışlarına ilişkin görüşlerin 

dağılımı 
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 N Minimum Maksimum Ort. SS. 

Hemşire 168 0.00 10.00 7.5833 2.09195 

Hekim 168 6.00 16.00 11.6905 3.15271 

 

Doktor ve hemşire uygulamalarına ilişkin memnuniyet düzeyleri incelendiğinde hemşire 

hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyi ortalamasının 10 puan üzerinden 7.58, hekim hizmetlerine 

ilişkin memnuniyet ortalamasının ise 16 puan üzerinden 11.69 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 

eşliğinde hastaların genel olarak hemşire ve hekim hizmetlerinden memnun oldukları söylenebilir. 

 

 

 

Tablo 12: Farklı kliniklerde yatan hastaların memnuniyet düzeyi bakımından karşılaştırması 

 N Ort SS. F p Fark (Tukey) 

İç Hastalıkları 9 2.2222 .97183 

2.217 .004 18-1,3,8,12,16 

Kardiyoloji 8 2.3750 .51755 

Kalp ve Damar Cerrahisi 7 2.0000 .57735 

Nöroloji 8 2.5000 .53452 

Psikiyatri 14 2.5000 .51887 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 7 2.5714 .53452 

Dermatoloji 9 2.6667 .50000 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 9 2.0000 .00000 

Genel Cerrahi 6 3.0000 .63246 

Çocuk Cerrahisi 12 2.6667 .65134 

Göğüs Hastalıkları 11 2.8182 .87386 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 11 2.2727 .64667 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 7 2.4286 .53452 
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Ortopedi ve Travmatoloji 8 2.3750 .74402 

Üroloji 9 2.3333 .70711 

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 13 2.0000 .70711 

Göz Hastalıkları 4 2.5000 1.00000 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 6 3.5000 .54772 

Aile Hekimliği 4 2.5000 .57735 

Genel Tababet 2 2.5000 .70711 

Diş Polikliniği 2 3.0000 .00000 

Toplam 166 2.4639 .69318 

 

Yapılan tek yönlü ANOVA testi sonucunda farklı kliniklerde yatan hastalar arasında 

memnuniyet düzeyi bakımından anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. (p < 0,05) 

Söz konusu farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi 

ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde yatan hastaların 

memnuniyet düzeylerinin; 

 İç Hastalıkları 

 Kalp ve Damar Cerrahisi 

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

 Beyin ve Sinir Cerrahisi 

 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları  

Kliniklerinde yatan hastalara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

SONUÇ 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda odak nokta olanve hizmet kalitesinin bir belirleyici unsuru 

olarak kabul edilen hasta memnuniyetinin ölçülmesi hızla gelişen ve değişen sağlık sektöründe 

önemli ve gereklidir. “Hasta memnuniyeti” odaklı bir yönetim anlayışı ve hizmet sunumu, sağlık 

hizmetlerinin kalitesini arttırması, sağlık hizmetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin sağlanması 

bakımından oldukça önemlidir.   

Hastane memnuniyetinin ölçülmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmaya toplam 169 kişi 

katılmıştır. Araştırmanın başlangıç aşamasında katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin 

cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, sosyal güvence, meslek ve gelir bilgileri açıklanmıştır. 

Uygulama aşamasında hastane genel kalitesi ile yaş, medeni durum ve gelir dağılımı arasındaki 

ilişkiler Pearson Ki-Kare testi kullanılarak sınanmıştır. Hastanenin genel kalitesine ilişkin düşünce 

ile yaş, medeni durum ve gelir dağılımı arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. 
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Çapraz tablolar aracılığı ile hastanenin genel kalitesi ile yaş, medeni durum ve gelir dağılımı 

arasındaki ilişkilere ait çıkarsamalarda bulunulmuştur. Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlara göre 

her üç değişken için de hastane genel kalitesinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Araştırmaya katılan bireylere kendileri ile ilgilenen personelin nezaketi ve ilgisi, 

polikliniklerin temizliği ve genel olarak aldığı tedavi ve bakımı nasıl değerlendirdiği hakkında üç 

farklı soru sorulmuştur. Verilen yanıtlara göre katılımcıların büyük çoğunluğu ilgilenen personelin 

nezaketi ve ilgisinden memnun kalmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu polikliniklerin temiz ve 

çok temiz olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı genel olarak aldığı tedavi ve bakımdan 

son derece memnun kalmış, hiçbir katılımcı bu soruya ilişkin olumsuz bir yanıt vermemiştir. 

Verilen yanıtların tamamı mükemmel ve çok iyi şeklinde olduğu için, araştırmaya katılan bireylerin 

genel olarak aldığı tedavi ve bakımdan son derece memnun kaldıkları sonucuna varılmıştır. 

Son bölümde hasta memnuniyetini etkileyen faktörler araştırılmış ve hekim, hemşire, 

hizmet ve servisler, klinik değerlendirme konularındaki memnuniyet düzeyinin hasta 

memnuniyetini etkilediği belirlenmiştir. Bilgilendirme konusunun ise hasta memnuniyeti üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda hekim, hemşire, hizmet ve servisler, 

klinik değerlendirme konularındaki memnuniyet düzeyi arttıkça hasta memnuniyeti de artmaktadır 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Bunun yanında doktor ve hemşire uygulamalarına ilişkin memnuniyet düzeyleri 

incelendiğinde hastaların genel olarak hemşire ve hekim hizmetlerinden memnun oldukları 

söylenebilir.Kliniklere göre hasta memnuniyetinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde ise 

Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin ; İç Hastalıkları, 

Kalp ve Damar Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kulak-Burun-

Boğaz Hastalıklarıkliniklerinde yatan hastalara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada yoksulluk ve sağlık ilişkisi ile ilgili olduğu düşünülen Türkçe ve yabancı makaleler 

ve raporlar değerlendirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre sağlık, yalnızca hasta veya sakat 

olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir. Çünkü sağlık, sosyal 

dinamiklerin bir sonucudur ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerden doğrudan etkilenmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerde yapılan reformlar nedeniyle devletin sağladığı desteklerde kesintiye gitmesi özellikle 

yoksul kişilerin çoğunluğu oluşturduğu kırsal kesimlerde sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliği 

artırmaktadır. Bu nedenle de sağlığı kar edilen bir sektör olarak görmek çalışmanın da kapsamı içerisinde 

bulunan yoksul kesimi derinden etkilemektedir. Yoksulluk ve sağlık ilişkisinde çevresel koşullar çok 

önemli bir yere sahiptir. Çevresel koşullardan yetişkinlerden ziyade en çok çocuklar etkilenmektedir. 

Yoksulluğun sağlık üzerindeki etkisini azaltmak için birtakım konular üzerinde çalışılması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yoksul bireylere yönelik olarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, 

hem doğum öncesi hem de doğum sonrası tüm bebeklerin sağlık personelince ücretsiz olarak takibinin 

gerçekleştirilmesi, ileriki yaşlarda da çocukların tedavi ve rehabilitasyonlarının devlet güvencesi altında 

olması sorunun çözümüne katkı yapacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yoksulluk, sağlık, yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişki 

 

ANALYSİS OF THE CORRELATION BETWEEN POVERTY AND HEALTH 

 

ABSTRACT 

In this study Turkish and foreign articles and reports were evaluated which are thought to be 

related correlation poverty and health. According to World Health Organization (WHO), health is not only 

being sick or disabled but also is a full of well-being physically, spiritually, and socially. Because, health 

is a consequence of social dinamics and impressed directly from socio-economic inequalities. Because of 

the reforms in developing countries, government’s deductions about healthcare increase the inequalities 

about reaching healthcare services especially for lots of poor people who are living in rural areas. 

Therefore, accepting the health as a profit sector effects the people deeply who are poor. Environmental 

conditions have an important place in relationship between poverty and health. Children are influenced 

more than adults from these environmental conditions. In order to decrease the effects of poverty on 

health, the necessity of working on some kinds of subjects is emphasized. Developing and disseminating 

healhtcare services for poor people, looking after babies who are in both prenatal and postpartum terms 
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with free health staff, government protection on treatment and rehabilitation of children at later ages will 

contribute the solution of the problem. 

Key Words: poverty, health, correlation between poverty and health 

 

1. Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre sağlık, yalnızca hasta veya sakat olmamak değil 

bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir. Diğer bir ifade ile sadece hastalıklardan 

ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olmak bu tanımın 

kapsamındadır. Burada bireyin beden-ruh-sosyal uyumuna vurgu yapılmakla beraber, bireyin 

beden-ruh-sosyal yönlerinden herhangi birine gelen zarar diğer tüm yönlerini de etkileyeceği 

üzerinde durulmaktadır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere sağlığın günümüzde sosyal bir yönü 

olduğu bilinmektedir. Çünkü sağlık, sosyal dinamiklerin bir sonucudur ve sosyo-ekonomik 

eşitsizliklerden doğrudan etkilenmektedir. Sağlığı belirleyen temel değişkenlerden olan beslenme 

sosyo-ekonomik eşitsizliklerden olumsuz bir şekilde etkilenmektedir (Elbek, 2009). Bununla 

bağlantılı olarak yoksulluk da sosyo-ekonomik eşitsizliklerden beslenen bir olgu ve yoksulluk 

sağlığın sosyal boyutunun göstergesidir. Benzeval ve Judge’e göre (1998: 12) yoksulluk kötü sağlık 

ile ilgili olup kimi insanlar düşük sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle kötü sağlığa sahip olabilir. 

Kimi insanlar da önceki hastalıklarından dolayı düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip olabilir. 

Nitekim Turan’ın da ifade ettiği üzere “sağlık ve hastalık durumları sosyal sistemde yer alan 

olgulardır, hastalık halinde kişinin sağlıklı iken yerine getirdiği bazı rol ve fonksiyonları sınırlanır; 

sosyal ilişkileri daralır” (Turan, 1984: 16). Bu anlamda sağlık ve yoksulluk kavramları çok boyutlu 

ve multi-disipliner nitelikli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık alanındaki “koruyucu, 

tedavi edici, rehabilite edici ve geliştirici sağlık hizmetler” bütüncül bir şekilde kavranmalı, sosyo-

ekonomik ve psikolojik etkenler de bu çerçevede algılanmalıdır (Çevikbilen, 2001: 423).  

Bu çalışmada yoksulluk ve sağlık ilişkisi ile ilgili olduğu düşünülen Türkçe ve yabancı 

kaynaklarda literatür taraması yapılmış olup literatür taraması sonucunda sağlık ve yoksulluk 

ilişkisini ortaya koyabilecek makaleler ve raporlar çalışmanın kapsamına alınmıştır. Yukarıda ifade 

edildiği üzere sağlık, sosyal dinamiklerin bir sonucu olduğundan ve sosyo-ekonomik 

eşitsizliklerden doğrudan etkilendiğinden literatür taraması sonucu bu konularla ilgili olabilecek 

başlıklar oluşturulmuştur. Çalışma “yoksulluğun tanımlanması ve ölçülmesi sorunu”, 

“küreselleşme”, “yoksulluk ve çevresel koşullar”, “çocuk yoksulluğu ve sağlık”, “yoksulluk ve 

sağlık ilişkisinde risk altındaki gruplar” ve son olarak yoksulluğun azaltılması ve yoksullukla 

mücadele edilmesinde “neler yapılabilir?” başlıkları yer almaktadır. 

2. Yoksulluğun Tanımlanması Ve Ölçülmesi Sorunu 

Arpacıoğlu ve Yıldırım (2011: 60) insanı bir takım ihtiyaçları olan kutsal bir varlık olarak 

tanımlamaktadır ve 1901 yılında Seebohm Roventree tarafından yapılan yoksulluk tanımında 

toplam gelirin, biyolojik varlığın devamı için gerekli olan ihtiyaçları karşılamaya yetmemesine 

dikkat çekilmiştir. Simmel de (2009: 173) benzer bir şekilde “elindeki araçlar amaçlarına ulaşmaya 

yetmeyen kişi”yi yoksul olarak adlandırmaktadır. Bir diğer ifade ile yoksul insanlar, insanlardan 

önemli oranda daha az gelire sahip olan bireylerden oluşmaktadır (CPHİSPC, 2003: 5).  

Yoksul insan bir şekilde hayatta kalabiliyor olsa da genel anlamda yoksulluk her zaman için 

kötü beslenme, yetersiz korunma ve evsizlik demektir (Çabuk, 2003: 42). Kimi yazarlara göre 

bunlar da yeterli görülmeyip yoksulluğa sağlık, eğitim, ulaştırma vb hizmetlerden mahrum olmayı 

da eklemektedirler (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 74). Kavrama sosyolojik bakış açısı ile yaklaşan 

Simmel (2009: 176-178) bireyin düşük sosyo-ekonomik düzey nedeniyle yoksul olmadığını, yoksul 

kişinin düşük sosyo ekonomik düzey nedeniyle yardım alan kişi olduğunu ve toplumsal normların 

bu yardım ilişkisinde etkiliği olduğunu vurgulamaktadır. Anlaşılacağı üzere Simmel yardım almayı 

yoksulluk-sosyo ekonomik düzey ilişkisinde bir ara değişken olarak görmektedir.  
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Arpacıoğlu ve Yıldırım da (2011: 61) insan haysiyeti ve şahsiyetine yaraşır bir hayatın 

altında yaşamanın yoksulluk anlamına geleceğini belirtmektedirler. Görüldüğü üzere literatürde 

yoksulluk kavramına çok boyutlu yaklaşılmakta ve farklı bağlamlara vurgu yapılmaktadır. Ancak 

genel olarak yoksulluk denildiğinde akla gelebilecek en yalın tanım yoksulluğun gıda, barınma, 

giyim vb gibi çok temel insani ihtiyaçları karşılayamama ya da karşılamakta büyük güçlükler 

yaşama durumu olduğudur. 

Sağlık ve gelişim üzerindeki çocuk yoksulluğunun etkileri ile ilgili çalışmlarda hızlı bir artış 

olmasına rağmen yoksulluğun hangi değişkenlere göre ele alanılacağı hususunda ortak bir görüş 

bulunmamaktadır (Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 463). Yoksulluğun geleneksel ölçümü ise 

gelir, tüketim ve harcamalar, günde 1 dolar ya da günde 2 dolar gibi parasal seviyelerin raporlarına 

dayansa  da (Greene, 2008: 4) uluslararası literatürde yoksulluğun ölçümünde genellikle asgari 

beslenme standardına göre mutlak yoksulluk ve gelire göre belirlenen göreceli yoksulluk kavramları 

kullanılmaktadır (Dansuk, 1997: 2). Burada temel amaç mutlak yoksullukta yoksulluğun boyutuna 

karar verilmesi, göreli yoksullukta ise o toplumda yoksulluğun olduğunun varsayılmasıdır 

(Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 75). Mutlak yoksulluk bireyin en temel ihtiyaçlarının karşılanıp 

karşılanmaması ile ilgiliyken (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 62), göreli yoksulluk geçinmek için 

yeterli gelire sahip olmadıklarını hisseden ve ortalama yaşam düzeyinin altında yer alan bireylerle 

ilgilidir (CPHİSPC, 2003: 5; Durgun, 2011: 144). Bu nedenle göreli yoksulluk “öznel” bir durumu 

nitelerken, mutlak yoksulluk “nesnel” bir durumu nitelemektedir.  

Yoksulluğun beş çekirdek boyutu insan yeteneklerinin yoksunluğunu yansıtmaktadır ki 

bunlar: Ekonomik (gelir, geçim, insana yakışır iş), insani (sağlık, eğitim), siyasal (güçlenme, haklar, 

düşünce), sosyo-kültürel (statü, haysiyet) ve korumadır (güvensizlik, risk, savunmasızlık) (OECD 

ve World Health Organization, 2003: 20). Bunlarla ilişkili olarak yoksulların temel sağlık ve gerekli 

altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak minimal olarak yeterli düzeyde müdahaleler dizisi için kişi başına 

düşen miktarın 30-40 ABD doları olduğu tahmin edilmektedir (OECD, 2003: 7). 

Genel olarak yoksulluk ve yoksulluğun etkisi hakkında bildiğimiz şeyler dar ve 

muhafazakâr tanımlar tarafından sınırlandırılmıştır (Dashiff, Dimicco, Myers ve Sheppard, 2009: 

24). Ancak bilinen şu ki ister gelişmiş ülke olsun, isterse gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülke 

olsun yoksulluk sorunu öncelikle yaşlıları, özürlüleri, kadınları ve en çok da çocukları 

etkilemektedir (Yıldız, 2008: 32; Durgun, 2011: 143). Örneğin Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde doğan yaklaşık her 10 çocuktan biri yoksul olarak dünyaya merhaba demektedir 

(UNİCEF, 2005). 

Yoksulluk iki temel ilkeyi karşılamalıdır: Kamu kabul edilebilirliği ve istatistiksel 

savunabilirlik (Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 466). Bu nedenle de bu çalışmada yoksulluk ve 

sağlık ilişkisini açıklayabilmek için konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalara 

yeterince yer verilmeye çalışılmıştır. 

3. Sağlık Ve Yoksulluk İlişkisine Yönelik Literatür Taraması  

Literatür taramasında elde edilen bilgilere göre üç tür grup ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi yoksulluk ve sağlık arasında güçlü biri ilişki olduğunu savunanlar, ikincisi yoksulluk 

kavramını kullanmadan; ancak yoksulluğun nedenleri olabilecek kavramlar ile sağlık arasında ilişki 

olduğunu savunanlar ve son olarak yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişki düzeyinin önemli 

olmadığını savunanlardır.  

Yoksulluk ve sağlık arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu savunanlardan Gould’e göre 

(2004: 96) kötü sağlık durumu ile yoksulluk arasında yakın bir bağlantı bulunmaktadır. Birçok 

yoksulluğu azaltma stratejisi de sağlığı, yoksulluğun bir boyutu olarak kabul etmekte (OECD, 2003: 

4-5) ve bu iki kavram arasında yakın bir ilişkinin varlığına işaret edilmektedir (Türk Tabipler 

Birliği, 1999; akt. Ener ve Yelkikalan, 2003:106). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre de yoksulluk bugün 

dünyada hastalık ve ölümlerin en büyük nedenidir. Yoksullukta meydana gelen artış ve beraberinde 



 

956 
 

getirdiği durumlar hastalık ve ölüm oranları bakımından sağlığı ciddi bir biçimde tehdit eder ve bu 

durum da açıkça göstermektedir ki kim en kötü koşullara sahipse sağlık açısından da en çok zararı o 

kişi görecektir (Shaw, Dorling ve Smith, 2009: 238). Demirbilek de (2005: 149) yüksek hastalık ve 

ölüm oranları ile yoksulluk arasında doğrusal bir ilişkinin bulunduğunu vurgulamaktadır. Yine 

International Council of Nurses’e göre (2008) yoksulluk insanların enerjisini kurutur, haysiyetlerini 

azaltır, güçsüzlük hissi ve kendi yaşamı üzerinde kontrolün kaybedilmesine neden olur. Sağlık 

olmaksızın zaman, çalışma ve gelir kaybı ve sağlık harcalamaları nedeniyle bir kişinin yoksulluğun 

boyunduruğundan kaçıp kurtulma imkanı azalmakttığı gibi yoksullar insanlar kendilerini aşağıya 

doğru ilerleyen bir sarmalın içinde bulmaktadır (OECD, 2003: 1; Kaselman ve Thomson, 2009: 45). 

Yoksun olan ve olmayan arasındaki zıt farklılıklar kronik hastalıkların yaygınlığı, özürlülük oranı 

ve durdurulan tedavi deneyimi değişkenlerinde gözlenmiştir. Yoksul olmayanların kronik 

hastalıkların yaygınlığının ve özürlülük oranının daha az görüldüğü ve durdurulan tedavi 

deneyimini daha az yaşadıkları bulunmuştur (Kim, Yang, Lee ve Kang, 2010: 214). Başka bir 

çalışmada ise yoksulluğun bireylerin ruh sağlığına etkisi vurgulanmaktadır. Bu çalışmada ailenin 

finansal durumu ile ilgili yüksek sevideki endişesi, kaygıları ve tartışmaları evlilik memnuniyetini 

ve genel yaşam mutluluğunu düşürdüğü ve böylece boşanma/ayrılma gibi aile süreçleri, ebeveyn 

davranışları, stres gibi nedensel mekanizmalar çocukların gelişimi üzerinde dolaylı etkiye sahip 

olduğu belirtilmektedir(Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 475 – 476). 

Yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkiyi kabul eden ancak yoksulluğun nedenleri 

sayılabilecek kavramlarla sağlık arasındaki ilişkiye dikkat çeken yazarlardan Benzeval ve Judge’e 

göre (1998: 12) yoksulluk kötü sağlık ile ilgili olup kimi insanlar düşük sosyo-ekonomik koşullar 

nedeniyle kötü sağlığa sahip olabilir. Kimi insanlar da önceki hastalıklarından dolayı düşük sosyo-

ekonomik koşullara sahip olabilir. Gupta ve Kumar da (2007: 279) kesin bir dille eski zamanlardan 

itibaren kötü sosyal statünün hastalığın önemli bir belirleyicisi olduğunu ve uzun yaşamı kısalttığını 

vurgulamaktadırlar. Çünkü yetersiz beslenme, gıda güvenliği ve sağlık arasında apaçık güçlü bir 

ilişki bulunmaktadır. Açlık ve yetersiz beslenme zamanında önce doğumlara ve hastalıklara karşı 

savunmasızlığı artırır ve insanların geçimlerini kazanma yeteneklerini azaltır (OECD, World Health 

Organization, 2003: 57). Shaw, Dorling ve Smith’e göre (2009: 226) ise insanları hangi açından 

değerlendirirsek değerlendirelim sosyo-ekonomik açıdan kötü durumda olanlar sağlık açısından da 

kötü bir durumdadır. Diğer bir ifade ile gelirin artmasına paralel olarak sağlık düzeyinde de bir artış 

olduğu düşünülmektedir (Aktürk, Dağdeviren, Taşdemir, Türe ve Tazeyurt, 2003). Zaten literatürde 

sosyo-ekonomik düzeyin ve gelirin düşüklüğü ile sağlık arasında ilişki olduğunu belirten çokça 

çalışmalar bulunmaktadır (Fox, 1994; Nazaroo, 1998; Kivela, Lahelma and Valkonen, 2000: 4). 

Yine literatürde yüksek ölüm ve hastalık oranları ile düşük eğitim seviyesi, sosyal sınıf ve gelir 

arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirten çalışmalar da bulunmaktadır (Santana, 2000a; Santana, 

2000b). Sayısız araştırmalara göre gelişmiş ülkelerde dahi meydana gelen ölümlerin oranlarının 

çoğu düşük sosyo ekonomik gruplarda daha fazladır (Gupta ve Kumar, 2007: 279). Düşük gelir ile 

ilgili literatürde yer alan çalışmalarda ilginç sayılabilecek bir diğer bulgu da düşük gelir ile düşük 

hizmet kullanımı arasında güçlü bir ilişki olduğudur (Costa ve Cardano, 2000; Regidor, 2000; 

Kivela ve diğ., 2000; Rognerud, Strand ve Hesselberg, 2000; Kunst, 2000).  

Gelir, sosyal statü ve sağlık eşitsizliklerinin en önemli kanıtlarından biri yoksullukla bire bir 

ilişkisi olduğu belirlenen tüberkülozun, Doğu Avrupa’da 1990’lı yıllarda yeniden belirmeye 

başlamasıdır (Shaw, Dorling ve Smith, 2009: 235). Bilindiği üzere tüberküloz toplumsal kökenli bir 

hastalık olup sosyal yaşam ile yakından ilişkilidir. Yoksulluk çeşitli nedenlerin bir sonucu olarak 

ortaya çıkarken, tüberküloz ve HIV gibi hastalıkları da beraberinde getirir (Yıldırım ve Balbay, 

2003: 32; Rodrigo ve Rajapakse, 2010: 10).  

Üçüncü ve son olarak yoksulluk ve sağlık arasında güçlü bir ilişkinin olmadığını savunanlar 

literatürde pek bulunmamaktadır. Ancak sadece Santana (2002: 33) yoksulluk ve yoksulluğun sağlık 

üzerindeki etkisi üzerinde yapılan araştırmalarda bu iki olgunun birbirlerini karşılıklı olarak 

etkilediğini nadir olarak bulunduğunu ifade etmiştir.  
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Yoksulların sağlığı; özellikle, geniş bir aralığa sahip faktörlerce belirlenmektedir: gelir, gıda 

güvenliği, çevresel koşullar, su ve sağlık önemlerine ulaşımı içermektedir (OECD ve World Health 

Organization, 2003: 22). Bu nedenle bu faktörler literatür taramasından elde edilen bilgiler ışığında 

oluşturulmuş “çevresel koşullar”, “çocuk yoksulluğu ve sağlık” ve “yoksulluk ve riskler” temaları 

altında ele alınmıştır. 

3.1. Küreselleşme 

Küreselleşme çok boyutlu bir kavramdır ve bu çok boyutlu kavram etki ettiği toplumsal 

gerçeklik türüne göre bireylerin kafasında da çeşitli anlamlar oluşturmaktadır. Bu anlamda bazıları 

için,  küreselleşme kapitalizmin gücünü temsil ederken, bazıları için de dünyanın batılılaşmasını 

ifade etmektedir.  Bazıları küreselleşmenin “yoğunluk ve artan melezleşmeyle birlikte heterojenlik 

yarattığını düşünürken,  bir diğer grup homojenliği artırdığını düşünmektedir.  Devlet dışı sosyal 

organizasyonlar küreselleşmeyi,  çevre hareketi,  demokratikleşme ve insanileştirme gibi pozitif 

sosyal gayeleri sağlayacak kaldıraç olarak görürken,  iş adamları için artan kâr ve güç stratejisi ve 

hükümetler için çok sık olarak devlet gücünde artış sağlamanın yerine kullanılmaktadır” (Kaya, 

2005: 133). Aslında küreselleşmenin kim için neyi temsil ettiğinden ziyade önemli olan 

küreselleşme içerisinde yaygınlığını devam ettiren kapitalist sistemin yoksulluk ve sağlık ilişkisinde 

hangi noktada durduğudur. Çünkü bu süreç öyle bir noktaya varmıştır ki dünya üzerinde yaşayan 

insan topluluğunun çok küçük bir kısmını oluşturan sanayileşmiş kesim, dünya zenginliğinin % 

85’ini elinde tutmaktadır ve bu servet ve gelir dengesizliği gittikçe de artmaktadır (Bauman, 2005: 

213; Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 64). Tüm bunlara rağmen küreselleşme olgusunun refah artışına 

neden olduğu belirtilmişse de yoksulluk halen tüm ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan 

birisidir (Shaw, Dorling ve Smith, 2009: 233; Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 60). Bunun yanı sıra 

sermayeyi elinde bulundurulanların toplum geri kalanını “üretici emek” rolüne sokmaları gibi bir 

niyetleri bulunmamakta, tam tersine var olan insan sayısını da azaltmaktadırlar (Bauman, 2003: 

213). Diğer bir taraftan kapitalist sistem ülkeleri öyle derinden etkilemektedir ki en temel insan 

hakkı olarak görülen sağlığın bir meta gibi düşünülmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitlikçi 

bir anlayışın olmaması geniş halk kesimlerinin temel sağlık hizmetlerine erişimini 

sınırlandırmaktadır. Kısacası sağlığın meta olarak algılanması “bedeli ödendiği müddetçe” var 

olacağı anlamına gelmektedir (Ener ve Yelkikalan, 2003: 102; Yıldız, 2008: 32-33). Ancak özellikle 

gelişmekte olan ülkeler açısından durum ele alındığında birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü zorunlu kesintiler aracılığı ile çalışanlardan kesilen kesintiler “enformal sektörler”de 

çalışanların ve yoksulların sağlık harcamalarını karşılamaya mecbur bırakılmaktadır (Ener ve 

Yelkikalan, 2003: 103). Bu da devletin sağlık harcamaları için büyük bir yük oluşturmaktadır. 

Bunun yanında  “yaşlı nüfustan kaynaklı sağlık hizmetlerinin artan maliyeti, demografik ve 

epidemiolojik değişiklikler, gelişmiş ülkelere olan teknolojik bağımlılık, kent nüfusundaki hızlı artış 

ve sağlık hizmetleri için kaynakların kısıtlı oluşu” (Ener ve Yelkikalan, 2003: 101-108) da sağlık 

harcamalarını derinden etkileyen diğer etkenlerdir. Ancak burada bir ince ayrım bulunmakta ve 

buna çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle sağlığı ticarileştirerek kar etmeyi birincil amaç 

haline getirmek toplumun tüm kesimlerinin temel sağlık gereksinimlerini değil; küresel sağlık 

piyasasının gereklerini ön planda tutmak demektir (Yıldız, 2008: 32-33). Gelişmekte olan ülkelerde 

yapılan reformlar nedeniyle devletin sağladığı desteklerde kesintiye gitmesi özellikle yoksul 

kişilerin çoğunluğu oluşturduğu kırsal kesimlerde sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliği 

artırmaktadır  (Ener ve Yelkikalan, 2003: 103). Bu nedenle de sağlığı kar edilen bir sektör olarak 

görmek çalışmanın da kapsamı içerisinde bulunan yoksul kesimi derinden etkilemektedir. Ayrıca 

ülkelerin devlet eliyle yürütülen sağlık hizmetlerini ya özelleştirme adı altında özel sektöre 

devretmeleri ya da “özel sektör mantığı” ile bu hizmetleri yürütmeye çalışmaları sağlık hizmetleri 

için toplumdaki bireylerin harcadığı miktarı artırmaktadır. Bunun en güzel örneğini 1980’den sonra 

Latin Amerika ülkerinde görmek mümkündür. Bu ülkelerde sağlık harcamalarında kısıtlama 

yapılmış, ayrılan bütçenin yetersizliği de anne veya bebek ölüm oranlarının yükselmesine sebep 
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olmuştur. Bunun yanı sıra sağlık hizmetlerindeki fiyat artışlarından çocukların yanı sıra yaşlılar, 

engelliler, kimsesizler gibi toplumun en kırılgan gurupları da etkilenmektedir (Yıldız, 2008: 32).  

3.2. Yoksulluk ve Çevresel Koşullar 

Yoksulluk ve sağlık ilişkisinde çevresel koşullar çok önemli bir yere sahiptir.  Coğrafik 

nedenlerle erişim sıkıntısından en çok etkilenen üç grup vardır. Bunlardan ilki yaşlılar, bir diğeri 

bekar anneler ve yoksulluk içinde yaşayan çocuklardır. Özellikle hareket eksikliği, yüksek maliyet 

ve uzun yolculuğun elverişsizliği negatif bir etkiye sahip olmakla birlikte önleyici sağlık ve hasta 

hizmetlerinin kullanımını azaltmaktadır (Santana , 2002: 40). Ayrıca yüksek gelir eşitsizliği bulunan 

bölgelerde yaşayan insanlar, düşük gelir eşitsizliği bulunan bölgelerde yaşayan insanlara göre daha 

yüksek ölüm oranına sahip olmakla birlikte sağlık üzerindeki gelir eşitsizliğinin etkileri bireyler 

arasında sahip olunan kaynakların azlığı ve negatif durumlara maruz kalmanın bir yansıması olarak 

karışımıza çıkmaktadır (Kaselman ve Thomson, 2009: 43).  

Avrupa geneline bakıldığında ise gelir ve sosyal statü bakımından dezavantajı olan 

bireylerin durumu iyi olanlara kıyasla hem sağlığa ilişkin bulguları hem de ölüm hızları daha 

yüksek bulunmaktadır. Sağlığa ilişkin verilerin yüksek çıkmasında gelir düşüklüğünün yanı sıra 

yoksulluk ortamında yaşamaktan ileri gelen sosyal ve psikolojik problemler de önemli rol 

oynamaktadır. (Shaw, Dorling, ve Smith, 2009: 226). 

Çevresel koşullardan yetişkinlerden ziyade en çok çocuklar etkilenmektedir. Çünkü yoksul 

çocuklar şiddet, suç, uyuşturu gibi yerleşim bölgesinde yer alan çevresel çeşitli risklere daha 

muhtemel maruz kalmaktadır (Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 478). Ayrıca ilk cinsel 

yaşantıların erken yaşlarda başlaması, madde kullanımı ve suç faaliyetleri sosyal dezavatajı 

tekrarlayan riskleri artırabilir (Dashiff, Dimicco, Myers ve Sheppard, 2009: 27). Bunların yanında 

olumsuz çevre koşullarının yoksul hanelerdeki bebek ölümlerinin başat nedenleri arasında olduğu 

vurgulanmaktadır. (Eryurt ve Koç, 2009: 116).  

Ülkemizde Gürarslan (2006: 53-54) tarafından yapılan araştırmada sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük mahallede yaşayan çocukların daha fazla ve daha sık hastalandıkları, sağlık kuruluşuna 

başvurma davranışı daha düşük bulunduğu, çocuklarda kronik hastalık görülme sıklığı daha düşük 

olduğu, gelişme geriliği yaşayan çocuk sayısının fazla olduğu, tam aşılı çocuk sayısının düşük 

bulunduğu, çocuklarının daha sık hastalandığı saptandığı belirtilmiştir. 

Ekonomik göstergeler ülkeler arasında ya da aynı ülkenin bölgeleri arasında önemli ip 

uçları vermektedir. Shaw, Dorling ve Smith (2009: 229) ekonomik gösterge kavramı yerine 

“yoksunluk düzeyi yüksek olan bölge” kavramı kullanmakta ve bu tür bölgelerde yaşamının bireyin 

sağlığına zarar vereceğini belirtmetedirler. Örneğin ülkemizde Türk Tabipler Birliği tarafından 2000 

yılında yapılan araştırmaya göre en yüksek ve en düşük ekonomik performansa sahip bölgelerde 

çocuk ölüm oranları sırasıyla 3,2 ve 7 olarak gerçekleşmiştir (Ener ve Yelkikalan, 2003: 106). 

Smith’e göre de (2001: 1137-1138) yoksulluk bebek ölüm oranlarına dört kata kadar tesir 

edebilmektedir. Yine 2003 yılında yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre de benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca aynı araştırmada kır ve kent arasındaki farka da dikkat çekilmiştir 

(Eryurt ve Koç, 2009: 114).  

Ülkemizde TMMOB’un Diyarbakır ilinde yaptığı araştırmaya göre kentsel ortamlarda 

sağlığı riske atan koşullar şu şekilde belirtilmektedir; a)Aynı hanede iki-üç ailenin bir arada 

yaşaması, b)İyi beslenmeme, c)Isınamama, d)Temizlik Koşullarına uyulmaması, e)İçme suyunun 

yetersiz ve temiz olmaması, f)Atık Suların düzensiz tahliye edilmesi, g)Katı atıklarının rastgele 

atılması vb. (Çabuk, 2003: 52). Bu nedenle konutta temiz içme suyunun bulunmaması, tuvaletin 

kanalizayona bağlı olmaması, ev ortamında sigara içilmesi, ısınma ve pişirme için kullanılan 

geleneksel ve ucuz yakıtlar havalandırılmamış ve kalabalık evler ile birleştiğinde ev içi kirliliğie 

neden olmakta ve enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaşmasına neden olarak çocuk ölümleri üzerinde 

olumsuz etkide bulunmaktadır (OECD ve World Health Organization, 2003: 61-62; Eryurt ve Koç, 
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2009: 116-117).  Kaldı ki Türkiye’de en yoksul hanelerin yüzde 60’ının tuvaletinin kanalizasyona 

bağlı olmadığı, hanelerin yarısında kullanılan içme suyunun sağlıklı olmadığı görülmektedir (Eryurt 

ve Koç, 2009: 118). Kentsel alanlarda ise yoksullar yüksek kirliliğe sebep olan sanayi kuruluşlarına 

ve ulaşım ağına yakın yaşamaktadırlar ki tahmin edileceği üzere bu da onların sağlıkları üzerine etki 

etmekte ve ölüm ihtimallerinin yükselmesine katkı yapmaktadır (OECD ve World Health 

Organization, 2003: 55; Weiss ve Lonnquist, 1994: 56’dan akt. Demirbilek, 2005: 149) . Örneğin 

yıllık olarak kükürt dioksit 4 – 5 milyon yeni kronik bronşit vakaların ortaya çıkmasından 

sorumludur (OECD ve World Health Organization, 2003: 61-62) 

Özetlemek gerekirse Kaselman ve Thomson’ın (2009: 43) belirttiği gibi yaşanılan yer ile 

sağlık arasında yakından bir bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantıda kuşkusuz en önemli faktör 

“yoksulluk ortamında” yaşamaktır. Ayrıca bu yoksulluk ortamından en fazla etkilenen grup 

tartışmasız yine çocuklardır (Durgun, 2011: 143). Bu nedenle de aşağıda çocuk yoksulluğunun 

sağlığa etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. 

3.3. Çocuk Yoksulluğu ve Sağlık 

Refah; çocuklar için maddi koşullar, konut ve mahalleler, okulda nasıl hissettikleri ve neler 

yaptıkları, sağlıkları, tehlikeli risklere maruz kalma durumları, ailesinin kalitesi gibi birçok farklı 

etkeni içerir (Child Poverty Action Group, 2009: 2). Bu etkenlerden bir çoğu belki de tamamı çocuk 

yoksulluğundan etkilenmekte ve çocuk yoksulluğu sağlığı birçok açıdan tehdit edebilmektedir. En 

tehlikeli boyutu ise kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilmesidir. Örneğin yoksul çocuklar için artan 

ölüm riskleri çocuklar 12 aylık oluncaya kadar bertaraf edilmez (Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 

474). Bu nedenle yoksulluğun sağlık üzerinde derin bir etkisi bulunmakta, zararı çocuğun yaşamı 

boyunca sürmekte ve etkisi sonraki nesillere uzanmaktadır (Smith, 2001: 1137). Bu da yoksulluğun 

“durağan ve değişmeyen ve birikimli” olduğuna işaret eder ve çocukluk döneminde karşı karşıya 

kalınan olumsuz yaşam koşulları yetişkinlik döneminde kalp-damar hastalıkları, solunum yolu 

hastalıkları ve bazı kanserlerin ortaya çıkmasına neden oluşturmaktadır (Shaw, Dorling ve Smith, 

2009: 232).  

Yoksulluk çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimine ket vurdugu gibi erken çocukluk 

döneminde yoksulluk yaşayanların ileriki yaşantılarında da yoksullukla karşılaşması ihtimali 

yükselmektedir. Bu şekilde de yoksulluk gelecek nesillere aktarılmaktadır (Durgun, 2011: 143). 

Yoksulluk doğumdan sonraki ilk dört hafta ve daha sonraki haftalardaki bebek ölüm oranlarının 

artmasında da birebir ilişkilidir, astım için daha yüksek risk taşımaktadır, çoklu yaşlarda uygulan 

testlerde daha düşük gelişimsel puanlar elde edilmektedir (Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 403).  

Yoksulluğun bir diğer göstergesi yetersiz beslenme, erken çocukluk döneminde çocukların 

sağlığını ve ölüm ihtimallerini etkilemektedir (Eryurt ve Koç, 2009: 118; Durgun, 2011: 149).  

Ayrıca çocukların yoksulluktan kaynaklı hastalık ve ölümlülük olasılıklarında önemli artışlar 

meydana getirebilmektedir (Smith, 2001: 1137-1138).  

 Yoksulluğun çocuk sağlığını doğrudan etkilediği bir başka faktör de ebeveynlerin ekonomik 

durumundaki değişmedir. Çünkü gelirde meydana gelen kayıp ebeveynler üzerinden duygusal strese 

neden olmakta ve bu durumda ebeveynlerin çocuklarına karşı daha cezalandırıcı olmalarına neden 

olmaktadır (Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 467). Bu da yoksulluğun ruhsal boyutuna işaret 

etmektedir. Ayrıca ebeveynlerin ekonomik durumuna göre çocukların suç işleme davranışları 

artmakta ya da azalmaktadır. Kocadaş (2007: 177) yaptığı araştırmada suç işleme oranının düşük 

gelir grubundan yüksek gelir grubuna doğru azalarak sıralandığını belirtmektedir. Yoksul aileler ile 

zengin ailelerin çocuklarının karşılaştırıldığı bir başka araştırmada da yoksul çocukların bir yaşını 

doldurmadan ölme olasılıklarının yaklaşık olarak 5 kat; beş yaşını doldurmadan ölme olasılıklarının 

yaklaşık olarak 4 kat daha fazla olduğu bilgisine ulaşılmıştır (Eryurt ve Koç, 2009: 113) 

Görüldüğü üzere çocukluk döneminde yoksulluk ve yoksulluğun sebep olduğu 

yetersizliklere maruz kalma “kelebek etkisi” yaratarak bireylerin ileriki yaşlarda da yoksulluğun 
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etkisinden kurtulamamasına sebep olmaktadır. Çünkü kısa dönemli yoksulluğu deneyimleyen 

çocuklar ile yoksulluğu hiç deneyimlememiş çocuklar arasında çok az fark olduğu belirtilmiş 

olmasına rağmen sürekli yoksulluğu deneyimleyen çocuklar ile diğerleri arasındaki fark önemsiz 

olmaktan çok uzaktadır (Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 467 – 468). Bu anlamda ülkemizin de 

çocuk yoksulluğu konusunda dikkatli davramalıdır. Çünkü EUROSTAT’ın ülkemizde 

gerçekleştirdiği çalışmada 17 yaşından küçük olup yoksulluk riski ile karşı karşıya olan çocuk sayısı 

%34 olarak belirtilmiştir (Durgun, 2011: 148).  

Özellikle yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin vurgulanmasından sonra kimlerin risk 

altına olduğunun belirlenebilmesi için aşağıdaki tema oluşturulmuş olup risk gruplarının kimlerden, 

nerelerden ve nasıl oluştuğu ve yoksulların hangi riskler altında yaşadığına değinilmeye 

çalışılmıştır. 

3.4. Yoksulluk ve Sağlık İlişkisinde Risk Altındaki Gruplar 

Shaw, Dorling ve Smith (2009: 236)  yoksulluk ve eşitsizlikte artmanın sağlıkta da 

eşitsizliğin artmasına neden olduğunu belirtmektedirler. Buna dayanarak dezavantajlı grupların 

sağlık durumları hem ekonomik ve sosyal etkenlere hem de bu hizmete ihtiyaç anında ulaşmaya 

bağlı (Santana, 2002: 40) olduğundan bu durum yoksulların sağlık alanında daha fazla riskle karşı 

karşıya kalmasına sebep olabilmektedir.  

Bir diğer riskli durum da yaşanılan yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sağlık 

hizmetlerine erişimde kırsal alanda yaşayan insanlar şehir ve şehir merkezinde yaşayanlara göre iki 

kat daha dezavantajlıdır (Haynes ve Gale, 2000; Costa ve Cardano, 2000). Ülkemizde yapılan 2011 

yoksulluk çalışmasına göre; kır ve kent ayrımı göz önünde bulundurularak gıda ve gıda dışı 

harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı kır için 8432 ve kent için 4318 

(x1000) olarak bulunmuştur (TÜİK, 2012). Aydin da (2011: 198) yoksulluk denilince ilk 

gecekondularda yaşayan insanların akla geldiğini, asıl yoksulluğun kırsal bölgelerdeki en düşük 

gelir ve tüketim ile yaşayanlar arasında olduğunu vurgulamaktadır.  

Yine yoksullar trafik kazalarında da daha fazla risk durumundadırlar; özellikle yaya 

yürüyenler, bisiklet, motorsiklet, minibüsü kullananlar. Gelişmekte olan ülkelerde trafik kazaları 

ölüm oranlarını artmasına neden olmakta, ulusal sağlık sistemi üzerinde muazzam bir ağır yükten 

sorumlu olabilmektedir (OECD ve World Health Organization, 2003: 64).  

OECD ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan raporda özellikle ciddi yoksulluk 

tarafından etkilenen bazı sosyal kategorilere vurgu yapılmaktadır. Bunlar; yerli nüfus, azınlıklar ve 

sosyal olarak dışlanmış gruplar, mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler, zihinsel ve fiziksel olarak 

engelli olanlar ve HIV/AIDS ile yaşayan insanlar olarak belirtilmiştir. Bu gruplar bir çok toplumda 

yoksulun da yoksulu içinde yer almakta ve bu grupların yoksulluklarının azaltılması için politika 

eylemi içerisinde özel ilgiye ihtiyaçları bulunmaktadır (OECD ve World Health Organization, 2003: 

20). 

Shaw, Dorling ve Smith (2009: 234) de düşük sosyo ekonomik düzey karşısısında tehlikeli 

konumda olan insanların emekliler, yalnız yaşayan ebeveynler, para kazanan kimseleri olmayan ev 

sahipleri ve çocuklu ailelerden oluştuğunu belirtmektedir. Durgun ise (2011: 147-150) yoksulluk 

riski ile yaşamak zorunda olan çocukların genelde çok çocuklu ailelerde doğan, göç eden, düzenli 

gelire sahip olmayan veya tek ebeveynli olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca dezavantajlı çocukların 

kazalar ya da fiziksel istismardan ya da ihmalden kaynaklanan yararlanmalar için yüksek riskte 

olduğuna işaret edilmektedir (Aber, Bennett, Conley ve Li, 1997: 475). Sevim ve Şahin de (2007: 

203), ekonomik koşulların özellikle emeklileri tehlikeli konuma getirdiğini ifade etmektedir.  

Literatürde bir diğer risk grubu olarak “kadınlar” ön plana çıkmaktadır. Bir çok toplumda 

kadınların aşırı yoksulluk nedeniyle daha fazla dezavantajlı durumda olduğu vurgulanmaktadır 

(Rodrigo ve Rajapakse, 2010: 10). Örneğin gelişmekte olan ülkerde kadınlar sağlıklı yaşamlarının 

%5 ini tecavüz ve aile içi şiddet nedeniyle kaybetmektedirler (OECD ve World Health 
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Organization, 2003: 63). Ayrıca birçok nedenden dolayı okuyamayan kızlar yoksul çocuklar 

yetiştirmeye devam ederek yoksulluk döngüsünü devam ettirmektedirler (Durgun, 2011: 150). 

Kadınların eğitimi çocuklar, aileler ve toplumların sağlığının geliştirilmesi ile kuvvetli olarak 

ilişkilidir. Eğitim ayrıca düşük doğurganlık oranı ile ilişki içindedir. Bundan dışında eğitim 

HIV/AIDS’e karşı en etkili araçlardan bir tanesidir (OECD ve World Health Organization, 2003: 

55) 

Yoksulların fiziksel olarak karşı karşıya kaldığı risklerden başka biri de zihinsel olarak 

karşılaştığı risklerdir. Çünkü yoksulluk aynı zamanda “sosyal ve psikolojik” bir durumdur (Çabuk, 

2003: 42). Özellikle hasta ya da sakat bireylerin yoksulluğa ve bu bağlamda sosyal dışlanmaya karşı 

en zayıf konumda olan sosyal grubu oluşturduğu vurgulanmaktadır (Demirbilek, 2005: 149). 

Bauman da (2005: 213) yoksulların “toplumsal olarak kabul edilmiş olan her şeyden sürekli olarak 

dışlandıkları ve böylece iktisadi ve toplumsal olarak gereksizleştikleri”ni belirtmektedir. Kısaca 

yoksulluk; sömürme, engelleme, dışlama ve bastırmanın diğer bir adı olarak karşımıza çıkmaktadır  

(Nakiboğlu, 2004: 140). Simmel de (2009: 177) Toplumun yoksulluğa gittikçedaha fazla gizlenme 

eğilimi dayattığını vurgulamaktadır. Bu anlamda yoksulların toplum içinde karşılaştığı “dışlama” ve 

“damgalama”yı psikolojik risk olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. 

4. Çözüm Önerisi Olarak Neler Yapılabilir?  

Yoksulluk ve sağlık ile ilgili olarak literatürde üzerinde çalışılması gereken konular olduğuna işaret 

edilmektedir. Yazarların öncelikli olarak üzerinde çalışılması gereken konular hakkında ortak 

kavramlar bulunmasına rağmen her bir araştırmacı aslında ayrı bir noktaya vurgu yapmaktadır. 

Bunlardan Santana (2002: 33-45), yoksuluk ve sağlık arasındaki ilişkiyi etkileyen bütün durumları 

tam olarak belirlemenin zor olduğunu ancak; çocukların yetersiz beslenmesi, dosyal dışlanma, 

dezavantajlı fiziksel çevre, madde bağımlılığı ve ruhsal bozukluklar gibi üzerinde uğraşılması 

gereken başlıca alanların bulunduğunu belirtmektedir. Yine OECD’ye (2003) göre ise cinsiyet 

eşitliği, eğitim, gıda güvenliği ve beslenme gibi sağlık ile karşılıklı ilişkileri bulunan alanlar 

geliştirilmelidir. Smith de (2001: 1138) yoksulluğun sağlık üzerindeki etkisini azaltmak için bir 

takım konular üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunlar; işsizlik, düşük eğitim, 

barınma, sigara içme, okula gelmemeyi azaltma ve son olarak yoksulluk nedeniyle zaten sağlıkları 

zarar görmüş olanlara fazladan özen gösterilmesidir.  

Bu grupların dezavantajlı durumlarını azaltmak için öncelikli müdahale türleri neler 

olmalıdır? Okuryazarlığı artırma, profesyonel eğitim, sağlık eğitimi ve konaklama durumlarını 

geliştirme, sağlık hizmetlerine ulaşma ve gelir gibi ihtiyaçlara yapılacak iyileştirmeler özellikle 

yoksulluk çemberini kırmak için bu grupların kendi kapasitesi ve özerkliklerini geliştirmenin 

önemli bir basamağını oluşturabilir (Santana, 2002: 34).  

Bugün baskın görüş bireysel bilgi, tutum ve becerilerin sağlık davranışlarını belirlediği 

yönünde (Kaselman ve Thomson, 2009: 44) olduğundan “eğitim” üzerinde fazlaca çalışılması 

gereken alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü yoksullukla mücadelede özellikle eğitim, gıda 

güvenliği, temiz su, temizlik ve enerji gibi diğer sektörlerdeki politikalar ciddi bir öneme sahiptir 

(OECD, 2003:3). Durgun (2011: 151) tarafından yapılan araştırmada eğitim seviyesi ile yoksulluk 

arasında ters bir ilişkinin olduğu, eğitim seviyesinin yükseldikçe çocukların ileriki yaşlarında yoksul 

olma riskinin azaldığı belirtilmektedir. Bununla bağlantılı olarak sosyal desteklerin sağlıklı yaşam 

ve beslenme eğitimleri ile birleştirilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise insanların, kendilerine 

sosyal destek sağlanırken bu desteği nasıl kullanacaklarını bilmemeleridir. En önemli sosyal 

desteklerden olan gıda desteğinde karbonhidrat ağırlıklı gıdaların yanında lifli besinlere de yer 

verilmeli, destek paketlerine kurutulmuş meyveler, kuruyemişler ve taze meyve ve sebzeler de 

eklenmelidir. Daha da önemlisi gıda desteği “kullanma kılavuzları” ile birlikte yapılmalıdır (Aktürk, 

Dağdeviren, Taşdemir, Türe ve Tazeyurt, 2003).  

Yoksullukla mücadele ve yoksulluğun bertaraf edilmesi veya yoksulluğun olabilecek 

minimum düzeye indirgenmesi konusunda literatürde yoksullukla ilgili uygulanabilecek yararlı 
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“politikalar”ın önemine vurgu yapılmaktadır. Genel olarak, kamu sağlığı politikalarının maliyetli 

ancak etkili ve daha çok insanı kapsadığı belirtilmekle beraber asıl problemin -politikalar yasal 

olarak başlatılsa bile- politikaların zayıf bir şekilde uygulanmasından kaynaklandığı ifade 

edilmektedir (Santana, 2002: 41). Bu nedenle de politikaların uygulanılması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması hususunda ısrarcı bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Özellikle çocukluk 

dönemindeki yoksulluğun dikkat çekici etkisi sebebiyle oluşturulacak sosyal politikaların odağını 

hem yoksul hem de küçük çocuklu aileler oluşturmalıdır (Shaw, Dorling ve Smith, 2009: 232).  

Sağlık hizmetlerinin yoksul bireylere yönelik olarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, hem 

doğum öncesi hem de doğum sonrası tüm bebeklerin sağlık personelince ücretsiz olarak takibinin 

gerçekleştirilmesi, ileriki yaşlarda da çocukların tedavi ve rehabilitasyonlarının devlet güvencesi 

altında olması sorunun çözümüne katkı yapacaktır (Eryurt ve Koç, 2009: 120; Durgun, 2011: 153).  

Bir diğer önemli nokta ise sosyal eşitsizliklerin çok olduğu toplumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Kalkınma göstergelerinin toplumun tüm grupları için hazırlanması kimi özel ihtiyaç sahibi grupların 

ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine yol açabilecektir. Bu nedenle de toplumun tabanında yer alan 

grupların belirlenmesi ve bu grupların ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurularak özel 

politikaların üretilmesi önem arz etmektedir (Eryurt ve Koç, 2009: 120). Bunun en güzel örneği 

yoksul yanlısı sağlık yaklaşımıdır (A pro-poor health approach). Bu yaklaşım yoksulların sağlığını 

geliştirmeye, korumaya ve yükseltmeye öncelik veren ve eşitlikçi bir finansman mekanizması ile 

kaliteli halk sağlığı ve kişisel bakım hizmetlerinin sağlanmasını içermektedir. Bu durum eğitim, 

beslenme, su ve besin güvenliği gibi orantısız olarak yoksulların sağlığını etkileyen bölgelerde 

politikaları da kapsaması için sağlık sektörünün ötesine geçmektedir (OECD ve World Health 

Organization, 2003: 22). Zaten yoksulları rehabilite etmekten uzak ve devletin sadece geçici bir çare 

sunabildiği (Simmel, 2009: 170) ayni-nakdi yardımlarla yoksulluk olgusunun üstesinden gelmek 

olası değildir (Durgun, 2011: 144). Bu nedenle de yoksulların üst sosyal aktivitelere katılımı 

sağlanarak kültürel gelişimlerine katkı yapılmalıdır (Durgun, 2011: 153). Buna ek olarak daha az 

kısıtlanan şekilde yoksulluğun tanımının yapılması, koordineli sistemlerin geliştirilmesi, yoksulluk 

içinde yaşayan geçlere hizmet edecek merkezlerin kurulması gibi alanlarda hükümet politikalarını 

düzenlemek konunun gelişimine katkıda bulunacaktır (Dashiff, Dimicco, Myers ve Sheppard, 2009: 

30).  

Yoksullukla mücadelede uygulanabilecek bir diğer politika ise “Garantili Asgari Ücret” 

uygulamasıdır. Portekizde 1996’dan beri uygulanan “Garantili Asgari Ücret” uygulaması bireylerin 

asgari ihtiyaçlarını karşılayacak araçlara sahip olmasını ve  ileriye doğru giden sosyal ve 

profesyonel bir dahil etme programını amaçlamaktadır (Santana , 2002: 42). UNİCEF’in 2010 

raporuna göre devletlerin GSMH’den aile yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla ayırdığı bütçe 

arttıkça çocuk yoksulluğu riski de azalmaktadır (Durgun, 2011: 146). Bu durum da bu tür ücret 

desteği programlarının işlerliğini ortaya koymaktadır. Kimi araştırmacılar da yukarıdaki tüm 

programları özetleyebilecek “doğrudan yaklaşım” uygulamasından bahsetmektedir. Doğrudan 

yaklaşım kısaca vergi, sosyal güvenlik, sosyal yardım, sağlık ve eğitim politikaları gibi temel 

araçlarla gelirin ikincil dağılımına etkin bir biçimde müdahil olunması demektir (Arpacıoğlu ve 

Yıldırım, 2011: 72).  

Ülkemizde yoksullukla mücadelede etkin bir şekilde rol alan kurumlar: Sağlık Bakanlığı, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel  Müdürlüğü 

gibi bakanlığa bağlı birimler), belediyeler ve özel kuruluşlardır (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 72-

73). Ancak bu kuruluşların yoksullukla mücadele konusunda hep birlikte çalışmaları için bir 

koordinasyon ağının oluşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde var olan devlet kaynakların israf 

edilmesinden öteye geçilemeyecektir. 

Yoksulluğun bertaraf edilmesi hususunda ulusal düzeyde uygulanacak programlardan 

ziyade Santana (2002: 35) konunun uluslar arası politik gündemde yer almasının önemli olduğuna 



 

963 
 

dikkat çekmektedir. Ülkelerin sosyo-ekonomik düzeyi artmasına rağmen çocuk yoksulluğu 

sorununun devam ediyor olması gelişmiş ülkelerin de mücadele içerisinde olmasını 

gerektirmektedir (Durgun, 2011: 144-145). Kaldı ki n “küreselleşme” teması ile bağlantılı olduğu 

düşünülen konunun küresel ölçekte ele alınması, programların başarısını önemli ölçüde 

etkileyebilecektir. İnsan ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin belirli disiplinlere ya da departmanlara 

ayrılmasının çok akılcı olmadığı ve toplum gereksinimlerinin sağlanmasında beraberce 

çalışılmadıkça sonuca ulaşılmasının güç olduğu belirtilmektedir  (Dedeoğlu, 2003: 33). Bu nedenle 

de yoksulluğun var olmasının en büyük nedenlerinden ikisi olan gelir dağılımındaki eşitsizliğe ve 

işsizliğe (Çabuk, 2003: 42; Durgun, 2011: 153) karşı topyekün bir savaş başlatılmadıkça, başarıya 

ulaşma konusunda sıkıntı yaşanabilecektir. Buna dayanarak refah hizmetlerinin tüm vatandaşları 

kapsaması gerekmekle birlikte, refahın paylaştırılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasının 

yoksulluğun azaltılmasında çok önemli bir rol oynayacağı söylenebilir. 

5. Sonuç 

Yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapılan bu çalışmada yoksulluğun 

başlı başına bireyin sağlığını bozan bir etkiye sahip olduğu, sağlığın da aynı zamanda yoksulluğa 

sebebiyet verici bir duruma karşılık gelebildiği örneklerle ve yapılan araştırmalarla gösterilmeye 

çalışılmıştır. Bu ilişkide neyin neyi daha çok etkilediği ya da neyin neye göre daha üstün 

olduğundan ziyade önemli olan bu ilişkiden hangi kesimin daha çok zararlı çıktığıdır. Sosyo-

ekonomik eşitsizliklerden dolayı zaten elverişsiz ev ve mahallelerde yaşayan, işlerde çalışan, sağlık 

hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan yoksul kesim bu ilişkiden olumsuz bir şekilde 

etkilenmektedir. Bu nedenle sadece formel sektörde çalışanları değil tüm yurttaşları evrensel bir 

sağlık güvencesine alan, çocuk ve yaşlıları özel olarak  gözeten, katkı payı ve prim temelli 

uygulamalar yerine, tabana yayılmış bir vergilendirme sistemi ile fonlanan bir sosyal güvenlik 

sisteminin ve çalışmaya endekslenmeyen bir yurttaşlık gelir hakkının varlığının sağlıklı yaşam 

hakkı için kritik önemde olduğunun altı çizilmelidir (Elbek, 2009). Yoksulluğun azaltılması 

hususunda ülkeler ulusal düzeyde çalışmalar yürütmekte olsalar da konunun kapsamı hem nüfus 

olarak büyük bir kesimi etkilemekte hem de alan olarak düşündüğümüzde küresel boyuta 

varabilecek bir hakimiyet alanına sahiptir. Diğer bir ifade ile yoksulluk ülkelerin kendi sorunu 

olmasından çıkmış küresel bir mekanizma ile çözülebilecek bir olgu halinde dönüşmüştür. 
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI 
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ÖZET 

  Bu çalışmanın amacı dünya örneklerinden yararlanarak Türk Sağlık Sektöründe uygulamaya 

konulan kamu-özel ortaklığı (KÖO) uygulamalarının avantaj ve dezavantajlı yönlerini ortaya 

koymak ve sektöre yönelik öneriler geliştirmektir. Kamu kaynaklarının yeterli olmadığı durumlarda 

özel sektörün katkılarının önemi büyüktür. KÖO, İngiltere, İtalya, Avustralya ve İspanya gibi 

ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. AB ülkelerinde 2011 yılında bu modelle sağlık 

sektöründe tamamlanan projelerin tüm sektörler içerisindeki payı da %6’dır. Ancak, bu konuda 

yapılan çalışmalar ve yayınlanan raporlar KÖO hastanelerinde finansal sorunlar yaşandığını, hizmet 

kalitesi ve maliyetlerinde olumsuzluklar yaşandığını ve sağlık çalışanlarının işten çıkarılmasıyla 

sonuçlanan durumların ortaya çıktığını göstermektedir.Sağlık Bakanlığı, ülke modellerini 

inceleyerek İngiltere modelinde olduğu gibi inşaat ve bakım faaliyetlerinin özel sektör, sağlık 

hizmetlerinin kamu tarafından üstlenildiği bir yapıyı benimsemiştir ve halen 29 proje 

yürütülmektedir. Ancak, bu tür projeler hazırlanırken modelin imkânlarının yanı sıra olumsuzlukları 

da dikkate alınmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler:Kamu Özel ortaklığı, Sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: APPLICATIONS OF SAMPLE COUNTRIES AND 

RECOMMENDATIONS FOR TURKEY 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to demonstrate advantages and disadvantages of Public-Private 

Partnership(PPP) applications putting into practice in Turkish health sector and to develop 

recommendations for the sector.The contribution of private sector has great importance in the case 

of absence of adequate public resources. Projects with this model in the health sector were 6% in the 

EU in 2011. However, published reports and studies were demonstrated that there were financial 

problems, negative situations in service quality, costs and dismissal of healthcare workers took 

place in PPP hospitals.Ministry of Health has adopted a structure model and still being carried out 

29 projects. However, while preparing this kind of projects, the disadvantages of model should also 

be considered as well as opportunities of the model. 

Keywords:Public-private partnerships, health services, Ministry of Health 
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GİRİŞ 

1980’lerin ortalarından itibaren hemen bütün ülkelerin politik söylemlerinin içerisinde 

sağlık hizmetlerinde reform yer almaya başlamıştır. Ülkeleri sağlık hizmetleri alanında reform 

yapmaya iten esas neden, sağlık hizmetlerinin artan maliyetidir. Maliyet artışları ülkeleri, tıbbi mal 

ve hizmetlerin daha ekonomik kullanımı için çözüm arayışına yöneltmiştir (Breyer ve Haufler, 

2000: 445). Avrupa'daki sağlık politikası, artmakta olan sağlık hizmeti giderleri ile yakından 

ilgilenmektedir. Nüfusun yaşlanması, ileri derecede kronik hastalık ve sakatlık, yeni tedavi 

yöntemlerinin ve teknolojilerin varlığı ve artmakta olan toplum beklentileri, sağlıkla ilgili 

harcamaların arttırılması yönünde bir baskı oluşturmaktadır (Saltman ve Figueras, 1998: 1). Buna 

paralel olarak günümüzde sağlık sistemleri, dünya ekonomisindeki en büyük sektörlerden birisi 

haline gelmiştir. Sağlık sektörü için 1997’de yapılan toplam harcama, yaklaşık 2985 milyar 

dolardır. Bu da dünya brüt milli hasılasının neredeyse %8’ne denk düşmektedir (Uğurluoğlu ve 

Çelik, 2005:4).  

Sağlık sektöründe 1980’lerin ortalarında başlayan reformlar verimlilik, etkinlik, hasta 

tercihleri ve finansal baskılar doğrultusunda, sağlık sistemlerinin değişmesine yol açmıştır. Bu 

doğrultuda Türkiye’de de çalışmalar yapılmış ve en son Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP) ile çok 

ciddi değişiklikler yapılmıştır. SDP ve uluslararası kuruluşların Türk sağlık sistemine ilişkin 

yayımladıkları raporlar incelendiğinde de görüleceği üzere Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın rolü, 

sağlık politikalarını ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını belirleyen ve denetimlerini sağlayan 

bir çeşit planlama, düzenleme ve denetleme faaliyetlerine dönüşmüştür(Sağlık Bakanlığı, 2003: 26; 

TÜSİAD, 2005: 40). Bu yeni yapılanmada özel sektör ve özerk sağlık kuruluşları hastanelerin 

işletilmesinde etkinlik, verimlilik, yeni teknoloji kullanımı, rekabet ve pazar güçlerinin gerektirdiği 

tedbirleri alırken, Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti sunmaktan çok sağlık hizmetleri piyasasını 

düzenleyen, kurallar koyan, finansman sağlayan ve politik riskleri üstlenen doğal garantör 

konumuna gelmiştir. 

Devletin finansman krizlerine çözüm yollarının arandığı 1980’li yıllardan itibaren 

özelleştirme uygulamaları yoğunluk kazanmış, bu dönemle birlikte devletin ekonomideki rolü 

azaltılarak düzenleyici rolüne ağırlık verilmiş ve özel sektörün ekonomideki rolünün artırılması için 

çeşitli modeller geliştirilmeye başlanmıştır (Eker, 2007: 59; Çal, 2008: 5). KÖO ortaklığı modelleri 

de bu dönemde bir finansman aracı olarak geliştirilmiştir. Günümüzde oldukça yaygın hale gelen bu 

modeller, başta İngiltere, Fransa, Kanada, ABD olmak üzere tüm dünyada havalimanları, limanlar, 

köprüler, kara ve demir yolları, içme suyu, kanalizasyon ve atık su şebekeleri ve barajların yanı ısıra 

hastaneler, poliklinikler, hapishaneler, askeri kışlalar, mahkeme hizmetleri, polis istasyonları, 

okullar, çevre hizmetleri, iletişim teknoloji sistemleri, kamu hizmet binaları gibi birçok hizmet 

alanında yapım ve işletim amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Güzelsarı, 2012: 30). 

KÖO modellerinde ilk girişim, İngiltere tarafından özel sektörün kamusal alana girmesine 

engel olan tüm engelleri kaldırmasının ardından 1992 yılında Özel Sektör Finans Girişimi (Private 

Finance Initative) ile başlamıştır. Başarılı olarak uygulanan bu model birçok ülkeye örnek olmuş ve 

2006 yılı itibariyle 80’nin üzerinde ülke bu konuda çalışmaya başlamıştır (Tekin, 2007: 10). Bu 

modelle kamu kurum ve kuruluşları, varlıkların sahibi ve işleticisi konumundan, hizmetleri özel 

sektörden satın alan konumuna geçirilmiştir (Uz, 2007: 1174).   

İngiltere’de model son yıllarda iyice yaygınlaşmıştır. Öyle ki, son 15 yılda İngiltere’nin 

büyük kamu yatırımlarının neredeyse tamamı KÖO
66

modeli ile gerçekleştirilmiştir. İngiltere hazine 
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 Çalışmada bütünlük sağlamak için Özel Finansman Girişimi modeli (Private Finance Initiative) için de KÖO 

kavramı kullanılmıştır. 
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verilerine göre bu modelle gerçekleştirilen 600’ün üzerindeki projenin toplam değeri 56 milyar 

sterline ulaşmıştır. 20 sektör ve 100 farklı tedarik makamı tarafından imzalanan KÖO 

sözleşmelerinin 120’si yeni veya yenilenmiş okul projesi, 50’si ulaştırma projesi ve 80’den fazlası 

yeni veya yenilenmiş sağlık projelerinden oluşmaktadır (http://pppforum.com/projects, 2013). 

Dolayısıyla sağlık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Çalışmanın amacı KÖO Modeli hakkında genel bilgi vermek ve diğer ülke 

uygulamalarından da yararlanarak Türkiye’de sağlık sektöründe kamu özel ortaklığı modeline 

ilişkin önerilerde bulunmaktır.  

KAMU-ÖZEL ORTAKLIK MODELİ  

KÖO, kamu hizmeti, kamu finansmanı ve kamu işletme kavramlarını bir amaç 

doğrultusunda bir araya getiren, özellikle devletin kamu yönetimi içerisindeki fonksiyon ve 

yetkilerinin piyasa ile paylaşılması anlayışını benimseyen bir mekanizmadır (Bayramoğlu, 2005: 

45). Ulusal sınırları aşan ve üç sektörü bir araya getiren bir işbirliği türü olarak üzerinde uzlaşılan, 

iş bölümü esasına dayalı, ortak bir hedefe ulaşmak için kurulan bir şirket ve hükümetler arası 

örgüttür. (Buse ve Walt, 2000: 550) 

Bir KÖO modeli, geleneksel olarak kamu sektörü tarafından sağlanması gereken bir 

hizmetin ya da projenin gerçekleştirilmesi amacı ile kamu ve özel sektör arasında kurulan bir 

ortaklıktır.KÖO her iki tarafa da diğer spesifik görevleri yanında bazı avantajlar tanımaktadır.Her 

iki sektörün de en iyi yapabilecekleri şeyleri yapmalarına imkân tanıyarak, kamu hizmetleri ve 

altyapının ekonomik açıdan en verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.Bu nedenle, 

KÖO'ların genel amacı, taraflar arasında ortaklıklar geliştirmek, böylece oluşan risklerin kontrolünü 

sağlayabilmek ve özel sektörün yetenek ve becerilerinden yararlanmak suretiyle değerlerin 

arttırılmasını başarmaktır (European Commission, 2003: 16).  

KÖO modeli, sermayeye ekonomik avantajlar sağlarken, aynı zamanda, proje konusu mal 

ve hizmetin tasarımından bakım ve yönetim aşamasına kadar tüm yatay süreçlerin örgütlenmesi 

yoluyla sermayenin doğrudan karar süreçlerine katılmasına olanak tanımaktadır (Yazıcıoğlu Çelik, 

2008: 38). Kamu idarelerinin özel sektör ile birlikte altyapı projelerinin ya da bir hizmetin 

gerçekleştirilmesi hedefiyle projenin tasarımı, finansmanı, yapımı ve işletilmesinin yanında var olan 

yatırımın yenilenmesi, kiralanması, bakım ve onarımının yapılması ve işletilmesinde özel sektörün 

de katılımının sağlandığı bir organizasyon bütünü olarak da tanımlanabilir (Güzelsarı, 2009: 46). 

KÖO Modeli, devletin tümüyle çekilmek istemediği ve devletin katılımı olmaksızın özel 

sektörün tek başına sunmaktan çekindiği hizmetlere özel sektörün katılımını sağlamak ve böylece 

devletin temel çıkmazı haline gelen finansman sorununu aşmak amacıyla geliştirilmiş bir modeldir 

(Acar ve Keskin, 2012: 27). Modelin benimsenmesini sağlayan varsayımlar, özel kesim ile kamu 

kesiminin yapıları itibariyle farklı uzmanlıklara sahip oldukları, büyük ölçekli yatırımların 

verimliliğini arttırabilmek için toplam riskin iki kesim arasında bölüştürülebileceği, böylece 

maliyetlerin azaltılabileceği, hem kamu kesiminin hem de özel kesimin faydalanabileceği bir 

ortaklığın mümkün olduğu şeklinde sıralanabilir (Karahanoğulları, 2012: 98). 

KÖO modelini, bir özelleştirme modeli olarak değerlendirmek mümkündür; ancak 

geleneksel haliyle özelleştirme modelinden bazı önemli noktalarda farklılaşmaktadır. 

Özelleştirmeler, kamusal mülkiyetteki üretim araçlarının, menkul ve gayrimenkul değerlerin, özel 

sermayeye kısmen ya da bütünüyle devredilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Özelleştirmelerin, 

hem kamunun elindeki mülklerin miktarıyla hem de toplumsal tepkilerle yani meşruiyetle belirlenen 

sınırları vardır. İşte bu noktada KÖO modelinin günümüzde tüm dünyada gittikçe daha çok 

gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de geleneksel haliyle özelleştirmelerin ekonomik ve politik 

sınırlarına yaklaşılması olabilir. Çünkü KÖO geleneksel özelleştirmelerde olduğu gibi, özel 

http://pppforum.com/projects
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sermayeye yeni bir kârlılık ve piyasa alanı açmaktadır ancak KÖO’nun farkı, satış işleminin yani 

kaynak transferi işleminin daha tesisler ortada yokken sözleşmeye bağlanması ve kamu ile özel 

arasındaki ticari ilişkinin tesislerin yapım aşamasından başlayarak, işletilmesine ve nihayetinde 

kamuya devredilmesine kadar geçen son derece uzun bir sürece yayılmasıdır (Karahanoğulları, 

2012: 99). 

Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı gibi, KÖO modeli ile hedeflenen devletin 

ekonomideki gücünü azaltarak, onu regülatör konumuna getirmektir. Çünkü, özelleştirme 

uygulamaları temel olarak kamunun ekonomideki rolünün azaltılmasını ve devletin zamanla 

regülatör durumuna getirilmesini amaçlamaktadır. Özellikle ekonomideki katma değer rolü ve özel 

sektörün maliyetlerini düşürücü etkisi ile altyapı yatırımlarına duyulan ihtiyaç çeşitli özelleştirme 

modellerin geliştirilmesine neden olmuştur. İşte bu modellerden bir tanesi KÖO modeli olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Yereli ve Kızıltan, 2011: 246). 

KÖO’nın üç temel belirleyici unsuru vardır. Birincisi, bu ortaklık en az bir kâr amacı güden 

kuruluş ile bir kâr amacı gütmeyen kuruluş arasında olmalıdır. İkincisi, bu ortaklıkta yapılacak 

faaliyetler ile sağlanacak faydaların paylaşımı yapılmalıdır. Son olarak, kamu sağlığı alanında 

yapılacak ortaklık, özellikle dezavantajlı gruplar için sosyal bir değer yaratmalıdır (Reich, 2000: 

618). 

KÖO tercihi, esas olarak iki temel ihtiyaçla gerekçelendirilmektedir: Kamu hizmetlerinin 

örgütlenmesinde bütçe kısıtlamalarını aşmada özel finansman desteğinin sağlanması ve özel 

sektörün işletme kapasitesinden ve tekniklerinden yararlanma (OECD, 2010: 22; Council of Europe, 

2004: 3). 

KÖO Modeli, kamu kurumlarındaki etkinsizliği azaltmak, piyasa ekonomisi koşullarını 

oluşturmak, daha rekabetçi bir yapının oluşmasına izin vermek ve dolayısıyla daha kaliteli mal ve 

hizmet üretiminin ve arzının gerçekleştirilmesine olanak verilmesi açısından önemli ve gereklidir 

(Miynat vd., 2007: 193). Avrupa komisyonu (2003:15) Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan Kamu-Özel İşbirliği uygulayıcıları için pratik bir araç olarak hazırlanan bir 

rapora göre KÖO modellerinden beklenen faydalar şunlardır:  

 Altyapı tedarikinin hızlanması,  

 Hızlı uygulama,  

 Projelerin toplam yaşam maliyetlerinde düşme,  

 Daha iyi risk dağılımı,  

 Projelerin uygulanması sırasında ortaya çıkan daha iyi teşvikler,  

 Hizmet kalitesinin iyileşmesi,  

 Ek gelir yaratılması,  

 Kamu yönetiminde iyileşme. 

Türkiye’de uygulanabilecek KÖO modelleri 24.11.1994 tarih ve 4046 Sayılı Özelleştirme 

Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiştir. Buna göre başlıca KÖO modelleri aşağıda verilmiştir: 

Yap-İşlet-Devret: Türk hukuk sistemine 3996 sayılı ve 08.06.1994 tarihli Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile girmiştir. 

Yap-işlet-devret modeli, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin yatırımcı tarafından satılması 

karşılığında yatırım maliyetlerinin (kâr dâhil olmak üzere) yatırımcıya ödendiği özel bir finansman 
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modeli olarak tanımlanmaktadır. Yap-işlet-devret modeli, genel olarak özel bilgi ve yüksek maliyet 

gerektiren projelere uygulanmaktadır (Canaz Yılmaz, 2013:3). 

Yap-İşlet Modeli: 16.07.1997 tarihli ve 4283 sayılı, Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin 

Kurulması ve İşletilmesi ve Yap- İşlet Modeli ile Enerji Satışına ilişkin Kanun ile sistemimize 

girmiştir. Bu model, yatırımcılara ait olan enerji üretim tesislerinin inşaası ve işletilmesine yönelik 

olarak inhisari (kurucu) şekilde düzenlenmiştir (Canaz Yılmaz, 2013:5). 

Yap-Kirala-Devret Modeli: Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda 2005 yılında yapılan bir 

değişiklikle KÖO sağlık sektörüne girmiştir. Yalnızca sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarla sınırlı 

tutulan uygulamaya göre; Sağlık Bakanlığı, yatırımcıların, Bakanlık tarafından kiralanacak sağlık 

tesislerini kamuya ait taşınmazlar üzerinde inşa etmesine izin vermesi esasına dayanmaktadır. 

Düzenlemeye göre, sağlık hizmetleri dışında söz konusu tesislere ilişkin tüm hizmetler özel sektör 

tarafından sağlanmaktadır.  

İşletme Haklarının Devri: Kamu kurumları belirli görevlerin yerine getirilmesi için özel 

sektör firmaları ile hizmet sözleşmeleri yapabilirler. Hizmet sözleşmeleri, işletme gereklerinin iyi 

bir şekilde yapılmasına ilişkin sözleşmelerdir ve yeni ekipmanların temini, işletilmesi ve bakımına 

odaklanabilir. Bu görevler, hizmet bedellerinin toplanması, belediyelerin su hizmetlerinin 

kurulması, sürdürülmesi ve ölçümlerin okunması; çöp toplama veya araç veya diğer teknik 

sistemlerin bakımının yapılması ve desteklenmesi gibi alanları kapsamına alabilir (European 

Commission,2003:19). 

 

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI 

Sağlık hizmetleri alanında kapitalist faaliyetlerin genişlemesi ve kapitalist sağlık 

endüstrisinin kurumsallaşmasında, kamusal sağlık hizmetlerinin örgütsel dönüşümü önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu dönüşümde ön plana çıkan temel mekanizmalar ise; doğrudan özelleştirme, 

özerkleştirme yoluyla özelleştirme, hastanelerin şirketleşmesi, taşeronlaştırma ve kamu-özel 

ortaklıklarıdır(Ünlütürk, 2011: 28). Sağlık hizmetlerinde görece daha az başvurulan 

özelleştirmelerin en radikal biçimi 1990’larda kamu hastanelerinin özel yatırımcılara satılmasıyla 

başlayan doğrudan özelleştirmedir. Batı Avrupa ülkelerinde kamu hastaneleri sistematik bir biçimde 

özel sektöre satılarak, toplam hastane sayıları içinde özel hastane sayısı giderek yükselmektedir 

(Hermann, 2009: 129-132). İkinci yöntem özerkleştirmedir. Yetkinin bölgesel veya yerel 

kuruluşlara devri ve özerklik yoluyla verimliliğin artırılacağı ileri sürülüyor (Loeppky, 2009: 73). 

1990’larda İngiltere’de tüm hastanelerin ve bazı toplum sağlık konseylerinin siyasal açıdan olmasa 

da mali açıdan bağımsız vakıflar olarak yeniden örgütlenmesi, bu yöntemin tipik bir örneğidir 

(Hermann, 2009: 129; Leys, 2011: 98). Hastanelerin pek çok hizmetinin özel sektörden satınalma 

yoluyla gerçekleştirilmesi taşeronlaşma örneğidir. Türkiye’de de yaygın bir şekilde kullanılan 

temizlik hizmetlerinden, bilgi teknolojilerine kadar pek çok uygulama bu duruma örnek olarak 

verilebilir. Son yöntem ise kamu özel ortaklığı modelidir. 

Kamu özel ortaklığı şeklinde sağlanan bir çoğulculukla, yeni tedavi yöntemleri, uluslararası 

işbirliği ve tedavi gecikmelerinin azaltılması için daha fazla yeni kaynak yaratılabilir. Aynı 

zamanda daha fazla rekabet ve buna bağlı olarak da verimlilik artışı elde edilebilir (Bosanquet, 

2000: 41). Bu amaçla, bedelsiz arsa tahsisi, ileri tıp teknolojilerinin ithalinde gümrük vergisinden 

muafiyet ve finans kuruluşlarından düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması, sağlıkta kamu-özel 

ortaklık projesini özel sektör için son derece çekici hale getirebilmektedir (Rao, 2009: 270). 
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Sağlık alanında, KÖO uygulamaları İngiltere’de yaygın bir şekilde görülmektedir ve 

uygulama 1980’li yıllarda başlamıştır. Hastane yönetimindeki yetki, 1980’lerde hastane 

doktorlarından alınarak genel müdürlere devredildi. Klinik hizmetler dışında kalan tüm hizmetler 

piyasadan satın alınmaya başlandı. 1990’lı yıllarda tüm hastaneler ve bazı toplum sağlık konseyleri 

mali açıdan bağımsız vakıflar şeklinde yeniden örgütlendi ve sağlık hizmetleri alıcılara ve Sağlık 

Bakanlığı tarafından bölge düzeyinde atanmış sağlık yetkililerine satıldı. Bu uygulamalarla Ulusal 

Sağlık Sistemi (NHS) iç pazar olarak yeniden yapılandırıldı (Hermann, 2009: 129; Leys, 2011: 98). 

1990’lar boyunca sağlık hizmetlerinde altyapı özelleştirilmeye başlandı. Tüm önemli hastane ve 

birinci basamak sağlık merkezleri binaları özel şirketler tarafından inşa edilmeye ve klinik olmayan 

hizmetlerle donatılmış binalar NHS’ye kiralanmaya başlandı. Alt yapısı Thatcher hükümetleri 

tarafından hazırlanan bu uygulamalar 1997’de özel sektör finans girişimi olarak adlandırıldı (Leys, 

2011: 98). 

Birçok Avrupa ülkesinde tıbbi hizmetlerin sunumunda KÖO uygulaması giderek daha fazla 

yaygınlaşmaktadır. Örneğin İspanya’da Alzira Hastanesi bu konuda model uygulamalar içinde 

gösterilmektedir. Yine Almanya’da kanser ile ilgili dal hastanelerinde uygulanan KÖO projelerinde 

bütün hizmetler projeye dahil edilmiştir (Pricewaterhouse Coopers, 2010: 8, 20).   

Türk sağlık hizmetleri sektöründe KÖO uygulaması, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu’na 3.7.2005 tarih ve 5396 sayılı Kanunla ek 7. Maddesiyle yasal bir zemin kazanmıştır. Ek 

7. maddeye göre, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından yapılması gerekliliğine karar verilen 

sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığı’nca verilecek ön proje ve belirlenmiş temel standartlara göre ihale 

ile belirlenecek gerçek veya tüzel kişilere kırk dokuz yılı geçmemek şartıyla belli bir süre ve bedel 

üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir. Bu gerekçeyle Hazineye ait taşınmazlar Maliye 

Bakanlığı’nca gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların 

amacının dışında kullanılamayacağına ilişkin şerh konulur. Kira bedeli ve kira süreleri tarafların 

sözleşmelerinde muhakkak dikkat etmesi gereken en önemli unsurdur. Bu şekilde yapılacak 

kiralama işlemlerine ait kiralama bedelleri ise Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Döner Sermaye 

İşletmeleri’nce ödenir. Konuya ilişkin tüm hususlar Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet 

Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe girer. 

22.7.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve daha 

sonra 2007, 2010 ve 2011 yıllarında değiştirilen Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması 

İle Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında 

Yenilenmesine Dair Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığınca sağlık tesislerinin özel girişimcilere, kırk 

dokuz yılı geçmemek şartıyla kiralama ve sağlık tesislerinde tıbbî hizmetler dışındaki hizmetlerin 

ve alanların işletilmesi karşılığı yaptırılabileceği düzenlemesi getirilmiştir.  

KÖO Modelinin Türkiye’de sağlık alanındaki uygulaması entegre sağlık kampüsleri ve 

şehir hastaneleri olarak planlanmış ve uygulamaya geçilmesi yönünde ciddi çalışmalar 

başlatılmıştır.Sağlık sektöründe KÖO uygulaması ile aşağıdaki yararlar beklenmektedir (Karasu, 

2011: 185): 

1. Kira bedeli karşılığında sağlık tesisi yapımının başlaması, 

2. Sağlık tesislerinin ve tesislerin ek binalarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işleri, 

3. Tıbbi destek hizmetlerinin sağlanması, 

4. Tıbbi hizmetler dışında da hizmet sunumlarının gerçekleştirilmesi (temizlik, güvenlik, yemekhane, 

vs. gibi hizmetler), 

5. Sağlık tesislerindeki tüm tıbbi ekipmanların hazır edilmesidir. 
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Yönetmelikte KÖO yöntemiyle yapılabilecek sağlık tesisleri; entegre sağlık kampüsü, 

eğitim araştırma hastanesi, devlet hastanesi, özel dal hastanesi, gün hastanesi, sağlık ocağı, klinik 

otel, rehabilitasyon merkezi, kanser araştırma merkezi, aşı eğitim merkezi, aşı üretim merkezi, aşı 

araştırma-geliştirme merkezi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, toplum sağlığı merkezi, 

organ ve doku bankası, bölgesel kan merkezi, kan ürünleri üretim tesisi, ağız ve diş sağlığı merkezi, 

tüm kara, hava ve deniz teçhizatları dâhil olmak üzere 112 acil servis komuta kontrol merkezi ile 

destek birimleri dâhil ilgili tesisin her türlü bölümleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 

Bakanlığın yapmak ve yaptırmakla yükümlü olduğu ek binalar dahil sağlıkla ilgili diğer tüm tesisler 

şeklinde sıralanmaktadır.  

 Sağlık hizmet finansmanı olarak KÖO modeli, devletçe hazırlanan hastane gibi tesislerin 

devletin gösterdiği arsaya, finansmanı tamamen gerçek kişiler veya özel sektör kurumlarınca 

sağlanarak inşa edilmesi ve gerekli teçhizatla donatılması, sonra da hastanenin azami 49 yıllığına 

devlete kiralanmasıdır (Acar ve Keskin, 2012: 27). Modelde kamu yönetimine cazip gelen husus 

devlet bütçesinden harcama yapılmaksızın sağlık tesislerinin özel kesimin finansman imkanlarıyla 

yapılmasının sağlanması; özel kesimi motive eden ise aylık düzenli kira geliri elde etmesi ve uzun 

süre tıbbi hizmetler dışındaki tüm üretim alanlarını kendi kontrolünde tutabilmesidir. 

Türk sağlık sektöründeki yeniden yapılanma kapsamında Sağlık Bakanlığı, sağlık 

hizmetlerinde hem örgütsel hem de finansman açısından kamu özel ortaklığı yöntemini kullanma 

yolunu tercih etmiştir. Bu yöntem doğrultusunda hastaların tüm sağlık sorunlarının kendi Sağlık 

Hizmet Bölgeleri’nde çözülmesi ilkesi gereğince 22 ilde farklı fiziki boyutlarda ve farklı yatak 

kapasitelerinde 30 Sağlık Kampüsü planlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2011: 43). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Kamu-Özel Ortaklığı modelleri kamu ve özel sektör arasında paylaşılması gereken önemli 

riskleri içermektedir. Projenin toplam maliyetini en aza indirmek için riskler hangi tarafça en iyi 

şekilde çözülecekse riski o tarafın üstlenmesi gerekir. Kamu-Özel Ortaklığı projelerinde, başlıca 

riskler inşaat riski, işletme riski, talep riski, idari riskler, siyasi riskler ve hukuki riskler olarak 

sıralanabilir. Risklerin en iyi yönetebilecek tarafça üstlenilmesi esası doğrultusunda, inşaat 

aşamasındaki maliyet artışı ve inşaatın zamanında bitirilememesi gibi risklerden oluşan inşaat 

riskinin, görevli şirketin işletmeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirememesi ve asgari hizmet 

standartlarına ulaşamaması gibi riskleri içeren işletme riskinin özel sektörce üstlenilmesi gerektiği 

genelde kabul edilmektedir (Uz, 2007: 1180).Ayrıca sağlık sektöründe hizmet talebi yıldan yıla 

büyüyerek devam etmekte, bu oran özel sektörde daha da hızlı gelişmektedir. Örneğin 2002-20011 

yılları arasında hastanelere yapılan toplam müracaat sayısı % 171,8 artarken, özel sektörde bu artış 

% 936,8 olarak gerçekleşmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2012: 89). Dolayısıyla bu alanda özel sektörün 

varlığı mutlaktır ve bundan kaçış görünmemektedir. Ancak yapılan çalışmalarda uygulamada bir 

takım sorunlarla karşılaşıldığı ortaya konulmuştur. Bu sebeple KÖO modeli benimsenirken aşağıda 

özetlenen bu olumsuzluklar da dikkate alınmalıdır.  

Uluslararası literatüre bakıldığı zaman KÖO modeliyle yaptırılan hastanelerin hem 

maliyetlerinin daha yüksek olduğu, hem de zamanında bitirilemediği görülmektedir. Örneğin, 

Kanada’da Ontorio bölgesi Sayıştay’ı, KÖO ile yapılan bir hastane projesinin, geleneksel kamu 

yatırım modeli ile gerçekleştirilmiş olsa idi 50 milyon dolar daha ucuza mal edilebileceğini (Hall, 

2009: 5); İngiltere Sayıştayı ise tamamlanma zamanı ve maliyeti esas alınarak yapılan inceleme 

sonucunda hazırladığı raporda 2003-2008 döneminde KÖO projelerinin %69’unun sözleşmede 

belirtilen zaman ve %65’inin sözleşmede belirtilen maliyetler dâhilinde tamamlanabildiğini (NAO, 

2009: 7) ortaya koymuştur. Bu durumda KÖO modeliyle yaptırılan sağlık kuruluşlarının maliyet ve 
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zaman bakımından projelerinin iyice tetkik edildikten ve gecikme ve maliyet artırımı söz konusu 

olacak durumları belirlendikten sonra uygulamaya konulması daha faydalı olacaktır.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin ikinci 

fıkrasına göre, kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik 

hizmetlerinin hizmeti alanlarca karşılanması söz konusudur. Ayrıca, İngiltere’de sağlık alanındaki 

KÖO uygulamalarında özel amaçlı şirketlerden temin edilen tıbbi destek, laboratuvar ve otelcilik 

gibi hizmetlerde fiyatlar ciddi oranlarda yükselmiştir. (Edwards vd., 2004: 219).Bu sebeple hizmet 

alıcıları ek külfet atına girebilir  ve bu durum özellikle dezavantajlı grupların hizmet yoksunluğu 

yaşamasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle protokoller yapılırken mutlaka dezavantajlı gruplar dikkate 

alınmalıdır ve protokollerde dezavantajlı grupları koruyacak düzenlemelere yer verilmelidir.  

Türkiye’deki yatak sayısının artmadığı, aksine mevcut yatak sayılarının azaltılması kaydıyla 

ihalelere izin verildiği görülmektedir. Örneğin 02/09/2009 tarih ve 209/T-24 ve 2009/T-25 sayılı 

Yüksek Planlama Kurulu kararları ile Ankara Bilkent ve Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampusleri 

projelerinin alt yapı sorunları yaşamaması için gerekli belediye hizmetlerinin sağlanacağı 

belirtildikten sonra, “kampüste oluşturulacak yatak kapasitesi kadar, mevcut hastanelerin 

yataklarında azaltma yapılması kaydıyla 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek 7.nci 

Maddesi ile 2006/10665 sayılı Sağlık Tesislerinin Kiralanma Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki 

Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair 

Yönetmeliğin 7.nci maddesi çerçevesinde yaptırılmasına, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunun ek 7. Maddesine göre karar 

verilmiştir”http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/ypk_karar.pdf) denilmektedir. Benzer şekilde 

İngiltere’de ilk özel finans girişimi projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte hastane yatak sayısı 

%30, klinik hizmetlerdeki personel sayısı da %25 oranında azaltılmıştır (Hermann, 2009: 134-135). 

1997-2002 arasında Özel Finans Girişimi projeli hastanelerde 13.000 yatak kapatılmıştır (Chiesa, 

2005: 75-76; Shaw, 2003: 281). Ayrıca, Erbaş ve arkadaşları (2012:8) da Ülkemizde uygulamaya 

konulmaya çalışılan düzenlemelerde Sağlık Bakanlığı’nın hastane kampüsleri ihalelerini alan 

şirketlere ve konsorsiyumlara hastanelerin yüzde 70 doluluk oranında çalıştırılacağını garanti 

ettiğini ileri sürmektedir. Bütün bunlar mevcut hastanelerin kapatılarak yerine KÖO modeliyle 

oluşturulmuş kent hastanelerinin getirileceğini göstermektedir. Bu sebeplerle öncelikle modelin 

Türkiye için sağlayacağı avantaj ve dezavantajlar dikkate alınmalıdır. Aksi halde mevcut hastane 

yatakları için daha fazla gider yapılmasına sebep olan uygulamalarla karşı karşıya kalmak 

mümkündür.  

KÖO modeliyle yapılan hastanelerin diğer bir sorunu ise finansal güçlük yaşanmasıdır. 

İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre (Pollock vd., 2011: 419) güven içinde faaliyetlerin 

sürdürülebilmesi için hastanelerin fiyat bileşenlerinin %5,8’ini sermaye giderleri için ayırdığı; 

ancak 2005-2006 yıllarında KÖO hastanelerinde gerçek maliyetin öngörülenden %2,5 daha yüksek 

gerçekleştiği görülmüştür. Bu açığın hastanelerin finansal performansına da yansıdığı ortaya 

konulan çalışmada, 2006 yılında KÖÖ ortaklığı modeli dışındaki hastanelerin yalnızca dörtte biri 

finansal sorun yaşarken, bu modelle hizmet sunan büyük hastanelerin yarısından fazlasının finansal 

sorunlar yaşadığı belirlenmiştir. O halde KÖO modeli hastanelerinin sermaye maliyetleri dikkate 

alınmalı ve ona göre projelendirilmelidir. Çünkü sermaye maliyetindeki artışlar kurumları 

ekonomik olarak zora soktuğu gibi diğer hastane yataklarının azaltılması ile tekel konumuna 

gelecek KÖO hastanelerindeki fiyat artışlarını da tetikleyebilir. Bu durum ilkede sosyal refah ve 

aktüeryal denge üzerinde olumsuzluklara sebep olabilir.  

Ayrıca Avrupa Konseyi, hizmet sunumunda benimsenecek yöntem konusunda 

karşılaştırmalı analizleri gerekli görmektedir. Örneğin KÖO modeliyle ilgili bir raporda, bu 

yöntemin kullanılıp kullanılmayacağı kararının, ancak her bir proje için bu yöntemin geleneksel 

hizmet sunum yöntemleriyle karşılaştırılması ve gerçek bir katma değer sağlayıp sağlamadığı 

http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/ypk_karar.pdf
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konusunda bir değerlendirme yapılması sonucunda verilmesi gerekliliği belirtilmektedir (Council of 

Europe, 2004: 3). 

KÖO modelinde sözleşmeler net ve anlaşılır olmalı, her konuyu kapsamalıdır. Bu konudaki 

su istimallerin önüne geçilebilmesi için de denetimlerin arttırılması gerekmektedir. 2009 tarihli 

İngiltere Sayıştay raporu, incelenen 100’ün üzerindeki projenin beşte birinin, uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmeyen sözleşme ya da uygulamalar sebebiyle açıkça kamu yararını ihlal ettiğini 

belirtmektedir (NAO, 2009: 19). 

Kamu özel ortaklığı uygulaması olumlu yanları ile birlikte bazı sorunları beraberinde 

getirebilir. Mevzuattaki boşlukların giderilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın sistem içerisindeki rolünün 

netleştirilmesi, süreci takip edebilecek kalifiye eleman sayısının arttırılması, sözleşme sürelerinin 

bitimiyle ortaya çıkabilecek belirsizliklerin giderilmesi ve kamuoyuna yönelik farkındalık 

çalışmalarının yaygınlaştırılması ile doğabilecek sorunlar ortadan kaldırılabilecektir (Kerman vd., 

2012: 21). 

Sonuç olarak, Türkiye’de gelişim sürecinde hızla yol alabilmesi için alternatif uygulama 

alanı olarak KÖO Modeli uygulaması başarılı bir tercih olabilir. Ancak, modelin olumsuzlukları 

dikkate alınarak uygulama geliştirilmelidir. 
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ALGILANAN DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ 

 

Semra TETİK
67

 

 

ÖZET 

 

     Duygusal zeka düzeyi yüksek insanlar, diğerlerine göre; daha sağlıklı, daha mutlu, ilişkilerinde daha 

başarılı olurlar. İş hayatlarında ise, ast ve üstleri tarafından sevilir ve onların saygısını kazanırlar. 

Kariyerlerinde daha hızlı yükselirler ve böylece örgütlerine karşı olumlu tutum geliştirirler. 

Örgütsel sinizm ise, örgüte yönelik güçlü olumsuz duyguları ve eleştirel davranışları içermektedir. 

Duygusal zeka düzeyi yüksek çalışanların örgütsel sinizm düzeyinin düşük olduğu düşünülmektedir 

Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarının algıladıkları duygusal zeka düzeylerinin 

örgütsel sinizm üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda, sağlık sektöründe çalışanlara Bar-On 

tarafında geliştirilen “Duygusal Zeka Ölçeği” ile Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından 

geliştirilmiş olan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” uygulanmıştır. 

Korelasyon analizi sonucuna göre, duygusal zeka ve örgütsel sinizm arasında negatif yönlü bir ilişki 

bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Örgütsel Sinizm, Sağlık Çalışanları 

 

A STUDY ON THE EFFECT TO ORGANİZATİONAL CYNİCİSM OF PERCEİVED 

EMOTİONAL INTELLİGENCE : THE CASE OF HEALTH CARE WORKERS 

 

ABSTRACT 

 

          People which high of emotional intelligence level are compared to the others, a healthier, happier, 

more successful in relationships . In business life, is liked by subordinates and superiors and gain their 

respect. In their careers are more quickly  ascend and thus develop a positive attitude towards 

organizations. 

Organizational cynicism is includes a strong negative feelings towards the organization and the critical 

behavior. Of employees  high of emotional intelligence level  is thought to be the low of organizational 

cynicism level. 

From this point of aim of the study, level of emotional intelligence perceived of health care workers is to 

examine the effect on organizational cynicism. In this context,in the health care industry to employees has 

been implemented "Emotional Intelligence Scale" developed by Bar-On and "Organizational Cynicism 

Scale" developed by Brandes, Dharwadkar and Dean (1999). 

                                                           
67 Yrd.Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, semratetik@hotmail.com 

 

  



 

978 
 

Accoding to the correlation analysis result, a negative relantionship has been determined between 

emotional ıntelligement and organizational cynicism. 

 

 Keywords: Emotional Intelligence, Organizational Cynicism, Health Workers  

 

1. Giriş 

Örgütler etkinliklerini, verimliliklerini, karlılıklarını ve rekabet edebilirliklerini arttırmak için çalışanlarına 

daha fazla önem ve değer vermeleri gerektiğinin farkına varmalarına rağmen çalışma yaşamının giderek 

dinamik, karmaşık ve çalışanlar üzerinde baskı yaratıcı özelliği, çalışanlarda sinik davranışlar ortaya 

çıkmasına ve dolayısıyla verimliliklerinde bir azalmaya neden olabilmektedir. Bireyin çalıştığı örgüte 

yönelik olumsuz tutumlarını ifade eden örgütsel sinizm, artık örgütler için önemli bir tehdit unsuru olarak 

algılanmaya başlanmıştır (Karacaoğlu ve İnce, 2013:182).  

Duygusal zeka; bireyin yaşamındaki başarısının belirleyicisi olarak, öncelikle kendine ait duygularını fark 

edip tanıması, onları uygun şekilde kontrol edebilmesi ve yaşamındaki hedefleri için öz motivasyonunu 

gerçekleştirebilmesi ile ilişkili bireysel yetenek ve becerilerle, karşısındaki kişilerin duygularını fark edip, 

kendini onların yerine koyabilmek ve çevresindeki kişilerle iyi ilişkiler içinde etkileşim kurabilmekle 

ilişkili sosyal yetenek ve becerilerin bir kombinasyonudur. Dolayısıyla duygusal zekası yüksek olanların, 

olmayanlara oranla daha düşük seviyede sinik tutum ve davranış geliştirdikleri söylenebilir.  

Sağlık sektöründe yapılan çalışmalar da “duygusal zeka” kavramı büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu 

mesleklerin, hastalarla direkt iletişim kurmayı gerektirmesi ve hizmetin ancak ekip çalışması ile 

sunulabilmesi ve düşük örgütsel sinizm duygusal zeka kullanabilmeyi ön plana çıkarmaktadır (McQueen, 

2004:101; Onay, 2011:590). Ayrıca duygusal zekası gelişmiş sağlık çalışanları yaşamdan doyum alan, 

hedeflerine ulaşabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sinik tutum ve davranışlar sergilemeyen 

ruhsal yönden sağlıklı bireylerdir.  

1.1. Duygusal Zeka Ve Boyutları 

Mayer ve Salovey 1990 yılında duygusal zekayı; “kendi ve başkalarının duygularını izleme, bunlar asında 

ayrım yapma ve bunlardan elde ettiği bilgileri düşünce ve davranışlarına yön vermede kullanabilme 

yeteneğini kapsayan sosyal zekanın bir boyutu” olarak tanımlamışlardır (Mayer ve Salovey, 1993:433; 

Göçet, 2006:17). 

Goleman duygusal zekayı kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, 

dürtüleri kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi 

engellemesine izin vermeme, kendini başkasının yerine koyabilme ve umut beslemek olarak tanımlamıştır 

(Goleman,  2004; Göçet, 2006:17) 

Psikanalizci Erik Erikson ise duygusal zekayı, kişiliğin çeşitli yönlerini başarılı bir şekilde bütünleştirme 

yeteneği olarak tanımlayarak benlik bütünlüğü olarak adlandırmıştır (James 1997; Avşar ve Kaşıkcı, 

2010:1). 

Psikolog Dr. Reuven Bar-On, duygusal zekâyı "Bir kişinin çevresel baskılarla ve isteklerle başa çıkmak 

için başarılı olma yetisinde; duygusal kişisel ve sosyal yeteneklerinin bir bütünüdür." şeklinde 

tanımlamıştır. Reuvon Bar-On, gerçek zeki insanı, sadece bilişsel zekaya değil; aynı zamanda duygusal 

zekaya da sahip olan kişi olarak tanımlamaktadır. (Bar-On 1997; Şenel vd., 2013:3) 

Hakkında birçok farklı tanım olmasına rağmen en basit şekliyle Duygusal Zekâyı “duyguları etkin bir 

şekilde kullanabilme becerisi” olarak tanımlamak mümkündür.(Gürbüz ve Yüksel, 2008: 176). 

Bar-On’un duygusal zeka modeli zihinsel yeteneklerle (kişinin kendinin farkında olması gibi) zihinsel 

yeteneklerden ayrı olarak kabul edilen bazı özellikleri (kişisel bağımsızlık, kendine saygı ve ruh hali) 

birleştiren karma bir modeldir. Bar-On duygusal zekayı beş boyutta incelemiştir (Bar-On, 2006:15-16; 

Yılmaz, 2007:42). Bunlar (Bar-On, 1997; Yılmaz, 2007: 68-69): 

Kişisel Farkındalık: Bu boyut kişinin özünü değerlendirmektedir. Yani kişinin kendi iç dünyasını tanıması, 

tercihlerini yapabilmesi, sahip olduğu kaynakların ve gücün farkında olması anlamına gelmektedir. 

İçeriğini bağımsızlık, kendini gerçekleştirme, kararlılık, kendine saygı ve duygusal benlik bilinci 

oluşturmaktadır (Bar-On, 1997; Yılmaz, 2007:68).   
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Kişilerarası İlişkiler: Bu boyut kişilerarası beceri ve işlevleri ortaya çıkarır.  İçeriğini sosyal sorumluluk, 

kişilerarası ilişkiler ve empati oluşturmaktadır (Bar-On, 1997; Yılmaz, 2007:68). Diğer bir ifadeyle kişinin 

olaylara empatiyle yaklaşabilmesi, sosyal açıdan sorumluluk sahibi olabilmesi, iyi kişiler arası ilişkiler 

kurabilmesi bu boyutu oluşturan becerilerdir. (Multi Health Systems Inc., 2003; Öztekin, 2006:22). 

Şartlara ve Çevreye Uyum: Bu boyut kişinin başarı ile çevresel taleplerle baş edebilmek için problemli 

durumu değerlendirerek nasıl üstesinden gelebileceğini ortaya çıkarır. İçeriğini esneklik, gerçekçilik ve 

problem çözme oluşturmaktadır (Bar-On, 1997; Yılmaz, 2007:68).   

Stres Yönetimi: Bu boyut kişilerin kendilerini kaybetmeden ve psikolojik yıkımlar yaşamadan strese 

dayanıklılığını göstermektedir. İçeriğini strese dayanıklılık ve dürtü kontrolü oluşturmaktadır (Bar-On, 

1997; Yılmaz, 2007:69). Bu becerilere sahip bir kişi olumsuz olaylara ve gerilim dolu durumlara karşı 

koyabilir (stres toleransı), dürtülerini, doğal güdülerini kontrol edebilir, dayanılmaz isteklerini 

geciktirebilir (dürtü kontrolü) (Multi Health Systems Inc., 2003; Öztekin, 2006:22). 

Genel Ruh Hali: Bu boyut yaşamdan zevk alma yeteneğini olduğu kadar, yaşama bakış açısını ve 

hoşnutluk duygularını ölçer. İçeriğini mutluluk ve iyimserlik oluşturmaktadır. (Bar-On, 1997; Yılmaz, 

2007:69). 

Duygusal zeka gelişimindeki aksaklıklar hem insanlararası ilişkilerde sorunların hem de mesleki 

başarısızlıkların çıkmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle özellikle sağlık sektöründe 

çalışan kişilerin duygusal zeka’larının daha yüksek olması beklenir (Onay ve Uğur, 2011:23).  

1.2. Örgütsel Sinizm Ve Boyutları 

Sinizmin tarihsel geçmişi M.Ö. 4. Yüzyıldaki sinik okula kadar dayanır. Eski Yunan’da bir hayat 

tarzı ve düşünce okulu olarak kaynağını bulan sinizm (cynicism), Büyük İskender’in 

düşüncelerinden ilham aldığı Sinoplu Diyojen’e dayanmaktadır. Diyojen’e neden günün 

aydınlığında elinde yanan bir fenerle dolaştığı sorulduğunda, “dürüst bir insan arıyorum” cevabını 

vermiştir. Bu özlü söz, insanların gerçekte dürüst olmadığı yönündeki inanışı temsil eden sinizm 

kavramını ‘ironik’ olarak tanımlamaktadır (James, 2005:1). 

Sinik kavramı Oxford İngilizce Sözlüğünde (1989) “İnsanı harekete geçiren güdü ve eylemlerde 

samimiyete ve iyiliğe inanmama eğilimli; alaycı ve gülüşüyle bunu vurgulamayı alışkanlık haline 

getirmiş olan, küçümseyerek hata bulucu kişi” olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımlar 

günümüzdeki sinizm kavramının kazandığı anlamları içermemektedir. Günümüzde daha çok 

umutsuzluk, engellenme ve hayal kırıklığı ile karakterize edilen bir tutum olan sinizm, aşağılama, 

iğrenme ve güvensizlik ile ilişkilendirilir. Sinizm hakkındaki temel inanç; dürüstlük, doğruluk ve 

içtenlik gibi ilkelerin daha fazla bireysel çıkar için kurban edilmesidir Bakker (2006:123). 

İnsanların yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve herkesi çıkarcı kabul eden kimse olarak 

açıklanan ‘sinik’ ve bunu açıklamaya çalışan düşünceye de ‘sinizm’ denmektedir (Erdost vd., 

2007:514). Örgüt bağlamında sinizm ise “kişinin çalıştığı örgüte karşı geliştirdiği, bilişsel, duyuşsal 

ve davranışsal boyutları içeren negatif bir tutum” olarak açıklanmaktadır (Dean vd., 1998:345).  

Örgütsel sinizm, örgütsel davranış literatüründe çok yeni bir konu olup, 1990’lı  yılların 

başlangıcından günümüze işletme yönetimi, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, iş etiği, 

halkla ilişkiler gibi farklı alanlarda çalışan araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Örgütler için bu 

denli önem teşkil eden sinizm, temelde inanç; dürüstlük, adalet ve içtenlik ilkelerinin kişisel 

çıkarlara kurban edildiği düşüncesini taşımaktadır (James, 2005; Tınaztepe, 2012:54). 

Örgütsel sinizm; çalışanların, örgütlerinin dürüstlükten yoksun olduğuna inandıkları zaman ortaya 

çıkmaktadır. Dürüstlüğün olmadığına dair bu algılama özellikle daha çok; ahlaklılık, adalet ve 

dürüstlük ile ilgili temel beklentilerin ihlal edildiği algısından kaynaklandığı söylenebilir (Johnson 

vd., 2003:629). 
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Örgütsel sinizmle ilgili birçok tanım yapılmış olmakla birlikte en yaygın kullanılan tanımlardan biri 

Dean vd.(1998)’nin tanımıdır. Dean vd. (1998)’e göre örgütsel sinizm kavramı çalışanın onu 

istihdam eden örgüte karşı geliştirdiği negatif tutumlar olarak tanımlanmakta ve bu tutumlar üç 

boyutta ele alınmaktadır (Dean vd., 1998: 345; Fındık ve Eryeşil, 2012:1251). 

Bilişsel Boyut: Örgütsel sinizmin ilk boyutu olan ve örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair bir 

inanç olarak tanımlanan bilişsel boyut öfke, hor görme ve kınama gibi olumsuz duygularla ortaya 

çıkmaktadır. Bu açıdan sinizm, insan davranışlarının ve güdülerinin iyiliği ve samimiyeti ile ilgili 

inançsızlığa olan eğilimdir. Bu nedenle sinikler; adalet, dürüstlük ve samimiyet gibi prensiplerin 

eksikliği nedeniyle, örgütlerinin uygulamalarıyla kendilerine “ihanet” ettiklerine inanmaktadırlar 

(Özler vd., 2010:49).  

Duyuşsal Boyut: Örgütsel sinizmin ikinci boyutunu örgüte yöneltilmiş objektif bir yargı içermeyen 

hor görme ve öfke gibi güçlü duygusal tepkiler oluşturmaktadır (Özler vd., 2010:49). Dolayısıyla 

sinizm bireylerin olumsuz duygularıyla ilişkilidir. Sinik kişiler,örgütlerine karşı kızgınlık içinde 

olabilirler ya da örgütlerini düşündüklerinde sıkıntı, bıkkınlık, nefret,endişe ve utanç duygusu içinde 

olabilirler (Dean vd., 1998:346).  

Davranışsal Boyut: Bu boyut güçlü eleştirileri, karamsar tahminleri, alaycı mizah gibi unsurları ve 

örgütle ilgili hakir görmeleri ve eleştirel ifadeleri de kapsamaktadır (Özler vd., 2010:49). Zaman 

zaman işgörenler örgütle ilgili şikâyette bulunma, dalga geçme ve eleştirilerde bulunma gibi 

davranışlar sergileyebilmektedirler. Örgütlerde, sinik davranışlar sözlü olmayan davranışlarla 

örneğin; işgörenlerin birbirleriyle anlamlı bakışmaları, sırıtmaları ve küçümser bir şekilde 

gülümsemeleri gibi de ortaya konulabilmektedir (Brandes ve Das, 2006: 240).  

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Duygusal zekaları yüksek sağlık çalışanlarının hem kurum içerisindeki çalışma atmosferini pozitif 

olarak etkileyerek sinik davranışları engelleyebileceği hem de vatandaşa verilen sağlık hizmetinin 

kalitesine katkı sağlayabileceği varsayılmaktadır. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının duygusal zeka 

düzeyleri ve örgütsel sinizm düzeyleri ölçülmüş ve sağlık çalışanlarının duygusal zeka düzeyleri ile 

örgütsel sinizm arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma sadece Salihli’de bulunan 

hastanelerde yapıldığından sonuçlar tüm sağlık çalışanlarına genellenememektedir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Salihli (Manisa)’de sağlık hizmeti sunan tüm kamu ve özel hastane 

çalışanları oluşturmaktadır. Örneklemi ise basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle ulaşılan 90 sağlık 

çalışanı (doktor, hemşire, sağlık memuru) oluşturmaktadır. Toplam olarak 150 adet anket formu 

dağıtılmıştır, geriye 97’si dönmüştür, 7’si eksik doldurulduğundan değerlendirme dışı bırakılmıştır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde sağlık 

çalışanlarının duygusal zeka algılarını ölçmek için “Bar-On’un Duygusal Zeka Ölçeği” 

kullanılmıştır. Bar-On’un Duygusal Zeka Ölçeği (Emotional Quotient Inventory EQ-i) “neden bazı 

bireyler hayatta diğerlerine göre daha başarılı olma kabiliyetine sahipler?” sorusunu temel alarak 

geliştirilmiştir. Ölçek duygusal zekayı ölçme konusunda ilklerden birisi olarak, psikolojik ölçüm 
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literatüründe yer alan ilk duygusal zeka ölçeği niteliğini taşımaktadır. EQ-i 133 temadan oluşmakta 

ve 5’li likert değerlendirmesi ile 5 genel duygusal zeka alanından oluşmaktadır. Kişisel farkındalık, 

kişilerarası iletişim, stres yönetimi, uyum ve genel ruh halinden oluşan 5 alan ise toplam 15 alt 

yetkinlik kategorisi ile ölçülmektedir (Bar-On, 1997: 12; Edizler, 2010:2974). Bar‐On’un geçerlilik 

ve güvenilirlik çalışmalarını yaptığı Bar‐On Duygusal Zeka ölçeği, şimdiye kadar bir çok akademik 

çalışmada kullanılmıştır (Güllüce ve İşcan, 2010:14). Çalışmada, bu ölçeğin Acar’ın daha önce 

doktora çalışmasında kullanmış olduğu, kısaltılmış ve dönüştürülmüş hali esas alınmıştır (Acar, 

2001: 98). Acar, çalışmasında 5 temel, 15 alt boyut ve toplam 87 ifadeden oluşan bir ölçek 

kullanmıştır (Güllüce ve İşcan, 2010:14). Bu çalışmada da aynı ölçek kullanılmıştır. Ölçekte ters 

yönde puanlanan ifadeler; 3, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 47, 

51, 56, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86.  

Üçüncü bölümde ise, örgütsel sinizm düzeyini ölçmek için Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) 

tarafından geliştirilmiş olan Türkiye’de ise Kalağan (2009: 204) tarafından Türkçe’ye dilsel 

eşdeğerliği sağlanarak uyarlanan 5’li likert tipi (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum)  “Örgütsel Sinizm 

Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 14 ifade ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyuttan 

oluşmaktadır.  Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s alpha güvenilirlik katsayısı 0.915 

olarak bulunmuştur. Ayrıca ilgili ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği bakımından Karacaoğlu ve İnce 

(2012: 85- 89) tarafından yapılan araştırmada, bu çalışmanın verileri kullanılarak güvenilirlik 

analizi için; madde toplam korelasyonları ve alpha katsayıları, geçerlik için ise açımlayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizli sonuçlarına bakılmış ve ilgili ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

2.4. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada duygusal zeka ve boyutlarının örgütsel sinizm üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu 

düşüncesinden hareketle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

        H1: Duygusal zeka örgütsel sinizm üzerinde  ters yönde etki yaratmaktadır. 

        H2: Duygusal zeka boyutları ile örgütsel sinizm boyutları arasında negatif yönlü    

               bir ilişki  vardır. 

 

3. Bulgular 

3.1. Demografik Özelliklerin Dağılımı 

Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 3.1’de özetlenmiştir. 

 

                    Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler Seçenekler Frekans  Yüzde (%) 

Cinsiyet Erkek 32 35.6 

Kadın 58 64.4 
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Yaş 18-24 16 17.8 

24-34 28 31.1 

35-44 19 21.1 

45-54 27 30 

Eğitim Lise 26 28.9 

Ön Lisans  26 28.9 

Lisans ve Lisans Üstü 38 42.2 

Ünvan Doktor 21 23.3 

Hemşire 43 47.8 

Sağlık Memuru 26 28.9 

Çalışma Süresi 0-5 yıl 65 72.2 

6-10 yıl 17 18.9 

11 ve üzeri 8 8.9 

Medeni Durum Evli 59 65.6 

Bekar 31 34.4 

 

Kurum Adı 

 

Devlet Hastanesi 32 35.6 

Can Hastanesi 12 13.3 

Salihli Özel Hastane 24 26.7 

MediGüven Hastanesi 22 24.4 

 

Tablo 3.1’de görülebileceği gibi araştırmaya katılanların %35.6’sı erkek, %64.4’ü kadındır. Yaş 

değişkeni açısından değerlendirildiğinde katılımcıların %31.1’24-34 yaş, %30’u 45-54 yaş, %21.1’ 

35-44 yaş, %17.8’i 18-24 yaş aralığındadır. Bu çalışanların %42.2’si lisans ve lisans üstü, %57.8’ise 

lise ve ön lisans mezunudur. Unvan açısından ise %47.8’i hemşire, %28.9’u sağlık memuru, 

%23.3’ü doktordur. Katılımcıların %72.2’si 0-5 yıl, %18.9’u 6-10 yıldır mevcut işyerinde 

çalışmaktadır. %65.6’sı evli, %34.4’ü ise bekardır. Katılımcıların kurum dağılımına bakıldığında 

%35.6’sı devlet hastanesi, %13.3’ü Can Hastanesi, %26.7’si Salihli Özel Hastane, %24.4’ü de 

MediGüven Hastanesi’nde çalışmaktadır. 
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3.2. Duygusal Zeka ve Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

Aşağıdaki tabloda sağlık çalışanlarının duygusal zeka puanları aritmetik ortalama ve standart 

sapmaları verilmiştir. 

             Tablo 2: Duygusal Zeka ve Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

Boyutlar N Ortalama Standart Sapma 

Kişisel Farkındalık 90 3.76 ,481 

Kişilerarası İlişkiler 90 3.93 ,475 

Şartlara ve Çevreye 

Uyum 

90 
3.70 ,347 

Stres Yönetimi 90 3.29 ,546 

Genel Ruh Hali 90 3.86 ,483 

Toplam Duygusal Zeka 90 3.56 ,381 

 

Tablo 2’de görülebileceği gibi bu çalışmada sağlık çalışanlarının toplam duygusal zeka aritmetik 

ortalamaları x=3.56 ile ortalamanın üzerindedir. Duygusal zeka alt boyutlarından kişisel farkındalık 

boyutu x=3.76, kişilerarası boyutu x=3.93, şartlara ve çevreye uyum boyutu x=3.70, stres yönetimi 

boyutu x=3.29, genel ruh hali boyutu x=3.86 ile ortalamanın üzerinde bir düzeydedir. Bu durumda 

sağlık çalışanlarının duygusal zeka düzeylerinin iyi durumda olduğu söylenebilir. En yüksek 

ortalama puan (3.93)  kişilerarası ilişkiler boyutta ortaya çıkarken, en düşük ortalama puan (3.29) 

stres yönetimi boyutunda ortaya çıkmıştır.  

3.3. Örgütsel Sinizm ve Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

Aşağıdaki tabloda sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm puanları aritmetik ortalama ve standart 

sapmaları verilmiştir. 

           Tablo 3: Örgütsel Sinizm ve Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapmaları  

Boyutlar N Ortalama Standart Sapma 

Bilişsel 90 2.66 ,813 

Duyuşsal 90 2.20 ,864 

Davranışsal 90 2.43 ,823 

Toplam Örgütsel Sinizm 90 2.45 ,669 

Tablo 3’de görülebileceği gibi bu çalışmada sağlık çalışanlarının toplam örgütsel sinizm aritmetik 

ortalamaları x=2.45 ile ortalamanın altındadır. Örgütsel sinizm alt boyutlarından bilişsel boyut 
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x=2.66, duyuşsal boyut x=2.20, davranışsal boyut x=2.43 ile ortalamanın altında bir düzeydedir. Bu 

durumda sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Bu da 

örgütün verimliliği, başarısı açısından olumlu bir sonuçtur. 

3.4. Duygusal Zeka ve Örgütsel Sinizm Arasındaki Korelasyon Analizi 

Aşağıdaki tabloda duygusal zeka ve boyutları ile örgütsel sinizm ve boyutları arasındaki korelasyon 

analizinin sonuçları yer almaktadır. 

 

                      Tablo 4: Duygusal Zeka ve Örgütsel Sinizm Arasındaki Korelasyon  

BOYUTLLAR Bilişsel Duyuşsal Davranışsal Toplam ÖS 

Kişisel 

Farkındalık 

KKS 

P-Değeri 

N 

-,177 

,096  

90 

-,197 

,063 

90 

-,053 

,620 

90 

-,173 

,104 

90 

Kişlerarası 

İlişkiler 

KKS 

P-Değeri 

N 

-,202 

,057 

90 

-,206 

,052 

90 

-,139 

,057 

90 

-,225(*) 

,033 

90 

Şartlara ve 

Çevreye Uyum 

KKS 

P-Değeri 

N 

-,093 

,382 

90 

-,204 

,053 

90 

-,119 

,265 

90 

-,168 

,113 

90 

Stres Yönetimi KKS 

P-Değeri 

N 

-,135 

,204 

90 

-,113 

290 

90 

-,137 

,199 

90 

-,160 

,131 

90 

Genel Ruh Hali KKS 

P-Değeri 

N 

-,206 

,051 

90 

-,228(*) 

,031 

90 

-,063 

,553 

90 

-,201 

,057 

90 

Toplam 

Duygusal 

Zeka  

KKS 

P-

Değeri 

N  

-

,196 

,064 

90 

-

,221(*) 

,037 

90 

-,113 

,287 

90 

-

,216(*) 

,041 

90 
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                          p < 0.05 düzeyinde anlamlıdır.  KKS: Korelasyon  Katsayısı    N: Anket Sayısı    

ÖS: Örgütsel Sinizm 

Tablo 4’de görüldüğü gibi toplam duygusal zeka ile toplam örgütsel sinizm arasında (r=-216, 

p<0.05) orta düzeyde, negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bunun 

anlamı duygusal zeka düzeyi arttıkça örgütsel sinizm düzeyi düşmektedir. Bu sonuca göre hipotez 1 

kabul edilmiştir. 

Örneklemin ölçeklerin alt boyutlarından aldıkları puanlar arasındaki korelasyon incelendiğinde, her 

iki ölçeğin tüm alt boyutlarından alınan puanlar arasındaki korelasyonun düşük düzeyde ve negatif 

yönlü olduğu görülürken istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Sadece duygusal zekanın alt 

boyutlarından genel ruh hali ile örgütsel sinizmin alt boyutlarından duyuşsal boyut arasında (r=-221, 

p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre hipotez 2 kısmen 

kabul edilebilir. 

4. Sonuç 

Sağlık çalışanlarının duygusal zeka puanları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı bu çalışmanın sonuçlarına göre; Sağlık çalışanlarının toplam duygusal zeka puanlarının 

x=3.56, toplam örgütsel sinizm puanlarının x=2.45 olduğu bulunmuştur. Bu puanlar, sağlık 

çalışanlarının duygusal zeka puanlarının ortalamanın biraz üstünde bir düzeyde sahip olduklarını 

göstermektedir. Örgütsel sinizm puanlarının düşük çıkması da örgütlerine karşı olumsuz tutum ve 

davranış geliştirmediklerini göstermektedir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre; duygusal zeka alt boyutları ile örgütsel sinizmin alt boyutları 

aralarında negatif yönde düşük derecede ilişki olduğu, toplam duygusal zeka ile toplam örgütsel 

sinizm arasında negatif yönde orta derecede ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

anlaşılmıştır. 

Sağlık sektöründe duygusal zeka kavramı büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu mesleklerin, 

hastalarla direkt iletişim kurmayı gerektirmesi ve hizmetin ancak ekip çalışması ile sunulabilmesi, 

duygusal zeka kullanabilmeyi ön plana çıkarmaktadır. Aynı zamanda duygusal zeka arttıkça 

örgütsel sinizm düzeyinin düşmesi örgütse verimlilik ve başarı açısından son derece önemlidir. 
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ÇALIŞANLARIN CAM TAVAN SENDROMUNA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ 

BELİRLENMESİ: KAMU KURUMU ÖRNEĞİ 
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69
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70

 

 

    ÖZET  

Amaç: Kadınların, özellikle son dönemlerde çalışma ortamında yer almalarına rağmen, başarılarına 

dikkat edilmeksizin üst düzey yönetim kademelerine yükselmelerinde, kariyer gelişimlerinde 

birtakım engellerle ile karşılaştıkları görülmektedir. Cam tavan sendromu olarak ifade edilen bu 

kavrama göre; kadınların, çalışma hayatında gösterdikleri performansa, başarıya, verime ve 

etkinliğe bakılmaksızın yönetim kademelerinde ilerlemelerine engel olunmakta, aşılması kolay 

olmayan, belirsiz ve görünmeyen bireysel, örgütsel ve toplumsal engeller yaratılmaktadır. Bu 

çalışmada çalışanların, kadınların kariyer gelişiminin önündeki engellere ilişkin bakış açılarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini Konya ilinde yer alan bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin 

çalışanları oluşturmuş ve araştırma 2013 Mart – Nisan döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

tanımlayıcı özellikleri içeren soruların yanında, Örücü ve arkadaşları tarafından kullanılan ve 

kadınların iş yaşamında üst kademe görevlere gelememelerinin altında yatan nedenlerin neler 

olduğunu belirlemeyi amaçlayan bir anket kullanılmıştır. 

Bulgular: Uygulama sonucunda elde edilen bulgular, SPSS istatistik programına 

aktarılarak, analiz edilmiştir.  

Sonuç: Araştırma konusunun güncel bir konu olması nedeni ile ulaşılan sonuçların sağlık sektörü 

açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cam tavan sendromu, kariyer engeli, sağlık sektörü ve kadın. 

 

ABSTRACT 

DETERMINATION OF EMPLOYEE PERSPECTIVES ON THE GLASS CEILING 

SYNDROME: THE CASE OF THE PUBLIC AUTHORITY 

Objective: Although women work, especially in recent years, it is seen that without attention to the 

success of the promotion senior management levels, career development is faced with several 

obstacles. According to this concept, which is referred to as the glass ceiling syndrome; some 

individual, organizational and societal barriers are created without paying attention the 
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performance, success, efficiency and effectiveness of management positions of women. In this 

study it was aimed to determine the employees perspectives related with the barriers of the career 

development of women. 

Materials-Methods: The study population in the province of Konya created an Oral and Dental 

Health Center employees and research conducted during March-April 2013. In this study; besides 

questions with descriptive characteristics, the questionnaire was used, improved by Örücü et al., to 

determine underlying causes of this. 

Results: The results of the application is transferred to the SPSS statistical program to analyze. 

Conclusion: Because of the actual issue it is thought that results of this research 

is helpful for the health sector. 

Keywords: Glass ceiling syndrome, career barriers, health care and women's. 

 

Giriş 

 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan cam tavan sendromu, kadınların 

sahip olunan birtakım örgütsel önyargılar ve kalıplar nedeni ile üst düzey yönetim düzeylerine 

yükselememelerine ve bu konuda karşılaşılan yapay engellemelere işaret etmektedir. Bu kavramın 

cam tavan sendromu olarak isimlendirilmesinin altında yatan temel neden; kadınların belirli bir 

aşamadan sonra kariyer gelişimine yönelik olarak karşılaştıkları bu engellerin belirsizliği ve 

görünmez olarak nitelendirilmiş olmasıdır (Örücü ve diğerleri, 2007:118).    

 Kadınların karşılaştıkları cam tavan engellerinin oluşumuna yol açan unsurların neler olduğu 

konusunda yapılan çalışmaların; bireysel, örgütsel ve toplumsal faktörler üzerinde odaklandığı 

görülmektedir. Bireysel faktörlerden kaynaklanan engeller; kadının aile fertleri için her zaman ve 

her koşulda hazır olmayı benimsemesi, fedakârlık göstermesi ve kariyerinde yükselmenin 

sorumluluklarını göze alamaması şeklinde sıralanmaktadır. Örgütsel faktörlere bağlı olarak ortaya 

çıkan engeller incelendiğinde; örgüt kültürü ve özelliklerinin, kadınların iş ortamında kendilerini 

kabul ettirmek için daha yüksek performans göstermek zorunda kalmalarının, erkek ağırlıklı örgüt 

yapılarının kadının kariyer gelişimine imkân vermemesi vb. engellerin ön plana çıkması söz 

konusudur. Toplumsal faktörlerden kaynaklanan engeller ise; cinsiyete dayalı toplumsallaşma ve 

kadınlara ilişkin önyargılar, kadının çalışma hayatını olumsuz etkileyeceği şeklindeki görüşler ve 

yönetici rolünün kadın için uygun olmadığının benimsenmesi şeklinde sıralanmaktadır (Mızrahı ve 

Aracı, 2010:150).   

 Bir diğer bakış açısına göre cam tavan sendromunun üç ana boyutunun olduğu ve bu boyutları 

oluşturan engellerin de; erkek yöneticiler tarafından konulan engeller, kadın yöneticiler tarafından 

konulan engeller ve kişinin kendi kendine koyduğu engeller şeklinde belirtildiği görülmektedir 

(Dalkıranoğlu ve Çetinel, 2008:281-282).  

 Cam tavan engelleri örgütlerde aşılması zor olan engeller arasında değerlendirilmekte ve bu 

engelleri aşan ve tepe yönetimine ulaşan kadın çalışan sayısının sınırlı olduğuna dikkat 

çekilmektedir. Cam tavan sendromu, bu sendroma maruz kalan çalışanlar ile örgütün verimini ve 

performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca kadın çalışanların karşılaştıkları bu 

engellemeler, çalışma isteğinin ve motivasyonun düşmesine neden olabilmekte ve bu durum 

örgütün tüm kademelerindeki çalışanları olumsuz yönde etkilemektedir. Kadın çalışanların 
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karşılaştıkları bu engellerin bir diğer yansıması da, örgütün ihtiyaç duyduğu yetenek ve 

kaynaklardan yeterince yararlanamaması şeklinde kendini göstermektedir (İraz, 2009:278).  

   Literatürde yer alan diğer çalışmalar incelendiğinde; cam tavan engellerinin neden olduğu 

diğer olumsuz sonuçların da; kadın çalışanların işten ayrılma oranlarının yükselmesi, 

özgüvenlerinin düşmesi, depresyona girme potansiyellerinin yükselmesi, çatışmanın artması ve 

örgütsel bağlılığın azalması şeklinde olduğu ifade edilmektedir (Onay, 2009:285).    

 Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan çalışmada çalışanların, kadınların kariyer gelişiminin 

önündeki engellere ilişkin bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Gereç ve Yöntem  

 Araştırmanın evrenini Konya ilinde yer alan bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışanları 

(N=156) oluşturmuş ve araştırma 2013 Mart – Nisan döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan ankette çalışanların tanımlayıcı özelliklerini içeren 

soruların yanında, Örücü ve arkadaşları (2007) tarafından kullanılan ve kadınların iş yaşamında üst 

kademe görevlere yükselememelerinin altında yatan nedenlerin neler olduğunun belirlenmesine 

yönelik olarak hazırlanmış sorulara yer verilmiştir. Ankette yer alan sorular; “Kesinlikle 

Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum”  şeklinde 

5’li likert ölçeğine göre değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda 127 anket geri dönmüş ve anketlerin geri dönüş yüzdesi 81,0 

olmuştur. Güvenilirlik analizi sonucuna göre anketin Cronbach alfa katsayısı da 0,73 olarak 

hesaplanmıştır. 

Araştırmanın hipotezleri aşağıda yer almaktadır. Buna göre; 

 H1: “Erkeklerin engel olmasının; kadınların iş yaşamında üst düzey pozisyonlara 

gelememesine etkisi vardır” görüşü cinsiyete göre istatistikî olarak anlamlı bir fark göstermektedir.” 

 H2: “Kadınların liderlik ve yöneticilik özelliklerinin sınırlı olması, kadınların iş yaşamında üst 

düzey pozisyonlara yükselmesinde engeldir” görüşü cinsiyete göre istatistikî olarak anlamlı bir fark 

göstermektedir.” 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

13.0 istatistik programına aktarılmış, yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma vb. 

tanımlayıcı istatistiklerin yanında, kurulan hipotezlerin test edilmesinde t testi kullanılmıştır. 
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Bulgular  

   Tablo1: Çalışanların Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=127) 

DEĞİŞKENLER f % 

Yaş Aralığı 

18-24  13 10,2 

25-34 61 48,1 

35-44 40 31,5 

45 yaş ve üstü  13 10,2 

Cinsiyet 

Kadın 79 62,2 

Erkek  48 37,8 

Medeni Durum 

Evli 89 70,1 

Bekar 38 29,9 

Öğrenim Durumu 

Lise 21 16,5 

Önlisans  49 38,6 

Lisans 39 30,7 

Lisansüstü  18 14,2 

Gelir Durumu (TL) 

Asgari ücret 20 15,7 

1001-2000 44 34,7 

2001-3000 37 29,1 

3001-4000 3 2,4 

4001 ve üstü 23 18,1 
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Çalışma Statüsü 

Sağlık personeli 78 61,4 

İdari personel 12 9,5 

Sözleşmeli personel 37 29,1 

Toplam Görev Süresi 

1-5 yıl arası 49 38,6 

6-10 yıl arası 31 24,4 

11-15 yıl arası 24 18,9 

16-20 yıl arası 12 9,4 

21 yıl ve üstü 11 8,7 

İlgili Kurumda Çalışma Süresi 

1-5 yıl arası 78 61,4 

6-10 yıl arası 30 23,6 

11-15 yıl arası 14 11,0 

16 yıl ve üstü 5 4,0 

Toplam  127 100,0 

 

Tablo 1’den; çalışanların %48,1’inin 25-34 yaş grubunda yer aldığı, %62,2’sinin kadın ve 

%38,6’sının önlisans mezunu olduğu, %34,7’sinin 1001-2000 TL. arasında gelire sahip olduğu, 

%61,4’ünün sağlık personeli olarak görev yaptığı, %38,6’sının toplam görev süresinin 1-5 yıl, 

%61,4’ünün de ilgili kurumda çalışma süresinin 1-5 yıl arasında değiştiği görülmektedir. 

Tablo2: Erkeklerin Kadınların İş Yaşamında Üst Kademe Görevlere Gelememelerinin 

Nedenlerine Yönelik Algılamalarının Dağılımı (n=48) 

Size göre aşağıdaki 

seçeneklerden hangileri; 

“Kadınların iş yaşamında 

üst kademe görevlere 

gelememelerinin 

nedenlerindendir?” 
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% 

1-Kadınların erkeklere oranla 

daha duygusal bir yapıya sahip 

olmaları 

 

10       

20,8 

 

17       

35,4 

 

7       

14,6 

 

9       

18,8 

 

5      

10,4 

 

48  

100,0 
2-Kadınların üstlendikleri 

birçok ailevi 

sorumluluklarının olması 

 

8         

16,7 

 

16       

33,3 

 

5       

10,4 

 

14     

29,2 

 

5      

10,4 

 

48 

100,0 

 

3-Ülkemizdeki kadın 

okuryazar oranının düşük 

olması 

 

9         

18,8 

 

18       

37,5 

 

1         

2,1 

 

16     

33,3 

 

4        

8,3 

 

48  

100,0 

4-Erkek egemen bir toplumda 

yaşanılması 

 

2           

4,2 

 

8         

16,7 

 

5       

10,4 

 

22     

45,8 

 

11    

22,9 

 

48  

100,0 

5-Kadınların bir kriz anında 

soğukkanlı olamamaları 

 

3           

6,3 

 

13       

27,1 

 

5       

10,4 

 

15     

31,3 

 

12    

25,0 

 

48  

100,0 
6-Dünyada başarılı kadın 

modellerin sayısının az olması 

 

6         

12,5 

 

 

18       

37,5 

 

5       

10,4 

 

10    

20,8 

 

9      

18,8 

 

48  

100,0 
7-Kadınların erkekler kadar 

yöneticiliği istememeleri 

 

6         

12,5 

 

17       

35,4 

 

10     

20,8 

 

13     

27,1 

 

2       

4,2 

 

48  

100,0 

8-Kadınların yaradılış gereği 

kişisel bakım ve zarafet 

konusunda çok zaman 

harcamalarının iş yaşamına 

odaklanmalarını azaltması 

10       

20,8 

13       

27,1 

6       

12,5 

11     

22,9 

8      

16,7 

 

48  

100,0 

9-Kadınların yükselmelerine 

erkeklerin engel oluşturması 

 

5         

10,4 

 

11       

22,9 

 

12     

25,0 

 

13     

27,1 

 

7      

14,6    

 

48 

100,0 

10-Kadınların yöneticilik ve 

liderlik özelliklerinin sınırlı 

olması 

 

6         

12,5 

 

9         

18,8 

 

10     

20,8 

 

14     

29,2 

 

9      

18,8 

 

48 

100,0 
11-Eşlerin ya da aile 

büyüklerinin kadınların 

çalışmasına izin vermemesi 

 

7         

14,6 

 

20       

41,7 

 

12     

25,0 

 

7       

14,6 

 

2        

4,2 

 

48  

100,0 

12-Kadınların birbirlerini 

çekememeleri 

 

21       

43,8 

 

8         

16,7 

 

11     

22,9 

 

4         

8,3 

 

4        

8,3  

 

48  

100,0 

 

Tablo 2 incelendiğinde; erkeklerin %35,4’ü “kadınların erkeklere oranla daha duygusal bir yapıya 

sahip olması”, %33,3’ü “kadınların üstlendikleri birçok ailevi sorumluluğun olması”, %37,5’i 

“ülkemizde kadın okuryazar oranının düşük olması”, %37,5’i “dünyada başarılı kadın modellerin 

sayısının az olması”, %35,4’ü “kadınların erkekler kadar yöneticiliği istememeleri”, %27,1’i 

“kadınların yaradılış gereği kişisel bakım ve zarafet konusunda çok zaman harcamalarının iş 
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yaşamına odaklanmalarını azaltması”, %41,7’si de “eşlerin ya da aile büyüklerinin kadınların 

çalışmasına izin vermemesi” şeklindeki görüşlere “katıldıklarını” ifade ettikleri görülmektedir. Öte 

yandan erkeklerin %43,8’i, “kadınların birbirlerini çekememelerinin” üst düzey yönetim görevlerine 

yükselmelerinin önünde bir engel oluşturduğu görüşüne de “kesinlikle katıldıklarını” 

eklemişlerdir. Bununla birlikte erkeklerin %45,8’i “erkek egemen bir toplumda yaşanılması”, 

%31,3’ü “kadınların bir kriz anında soğukkanlı olamamaları”, %27,1’i “kadınların yükselmelerine 

erkeklerin engel oluşturması” ve %29,2’si de “kadınların yöneticilik ve liderlik özelliklerinin sınırlı 

olması” şeklindeki görüşlere “katılmadıklarını” söyledikleri ortaya çıkmaktadır.      

 

Tablo3: Kadınların İş Yaşamında Üst Kademe Görevlere Gelememelerinin Altında Yatan 

Nedenlere Yönelik Algılamalarının Dağılımı (n=79) 

Size göre aşağıdaki 

seçeneklerden hangileri; 

“Kadınların iş yaşamında 

üst kademe görevlere 

gelememelerinin 

nedenlerindendir?” 
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n      % n      % n     % n     % 
n       

% 

n     %   

1-Kadınların erkeklere oranla 

daha duygusal bir yapıya sahip 

olmaları 

 

19       

24,1 

 

31       

39,2 

 

11     

13,9 

 

9       

11,4 

 

9      

11,4 

 

79  

100,0 
2-Kadınların üstlendikleri 

birçok ailevi 

sorumluluklarının olması 

 

20       

25,3 

 

40       

50,6 

 

2         

2,5 

 

13     

16,5 

 

4        

5,1 

 

79 

100,0 

 

3-Ülkemizdeki kadın 

okuryazar oranının düşük 

olması 

 

12       

15,2 

 

34       

43,0 

 

1         

1,3 

 

28     

35,4 

 

4        

5,1 

 

79  

100,0 

4-Erkek egemen bir toplumda 

yaşanılması 

 

43      

54,4 

 

23       

29,1 

 

3         

3,8 

 

8       

10,1 

 

2        

2,5 

 

79  

100,0 

5-Kadınların bir kriz anında 

soğukkanlı olamamaları 

 

12       

15,2 

 

24       

30,4 

 

16     

20,3 

 

19     

24,1 

 

8      

10,1 

 

79  

100,0 
6-Dünyada başarılı kadın 

modellerin sayısının az olması 

 

11       

13,9 

 

 

31       

39,2 

 

12     

15,2 

 

20    

25,3 

 

5        

6,3 

 

79  

100,0 
7-Kadınların erkekler kadar 

yöneticiliği istememeleri 

 

6           

7,6 

 

30       

38,0 

 

11   

13,9 

 

22     

27,8 

 

10    

12,7 

 

79  

100,0 

8-Kadınların yaradılış gereği 

kişisel bakım ve zarafet 

konusunda çok zaman 

harcamalarının iş yaşamına 

odaklanmalarını azaltması 

10       

12,7 

6           

7,6 

10     

12,7 

29     

36,7 

24    

30,4 

 

79  

100,0 
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9-Kadınların yükselmelerine 

erkeklerin engel oluşturması 

 

19       

24,1 

 

34       

43,0 

 

5         

6,3 

 

17     

21,5 

 

4        

5,1    

 

79 

100,0 

10-Kadınların yöneticilik ve 

liderlik özelliklerinin sınırlı 

olması 

 

4           

5,1 

 

13       

16,5 

 

11     

13,9 

 

26     

32,9 

 

25    

31,6 

 

79 

100,0 
11-Eşlerin ya da aile 

büyüklerinin kadınların 

çalışmasına izin vermemesi 

 

9         

11,4 

 

51      

64,6 

 

4         

5,1 

 

12     

15,2 

 

3        

3,8 

 

79  

100,0 

 

12-Kadınların birbirlerini 

çekememeleri 

 

17       

21,5 

 

24       

30,4 

 

12     

15,2 

 

21     

26,6 

 

5        

6,3  

 

79  

100,0 

 

Tablo 3’de kadınların iş yaşamında üst düzey görevlere yükselememelerinin altında yatan nedenlere 

ilişkin algılamaları yer almaktadır. Buna göre kadınların %39,2’si “kadınların erkeklere oranla daha 

duygusal bir yapıya sahip olması”, %50,6’sının “kadınların üstlendikleri birçok ailevi sorumluluğun 

olması”, %43,0’ı “ülkemizde kadın okuryazar oranının düşük olması”, %30,4’ü “kadınların bir kriz 

anında soğukkanlı olamaması”, %39,2’si “dünyada başarılı kadın modellerin sayısının az olması”, 

%38,0’ı “kadınların erkekler kadar yöneticiliği istememeleri”, %43,0’ı “kadınların yükselmelerine 

erkeklerin engel oluşturması”, %64,6’sı “eşlerin ya da aile büyüklerinin kadınların çalışmasına izin 

vermemesi” ve %30,4’ü de “kadınların birbirini çekememesi” yönündeki görüşlere katıldıklarını 

ifade etmişlerdir. Bununla birlikte kadınların %54,4’ü “erkek egemen bir toplumda yaşanılmasına” 

kesinlikle katıldıklarını belirtirken, öte yandan %36,7’si “kadınların yaradılış gereği “kişisel bakım 

ve zarafet konusunda çok zaman harcamalarının iş yaşamına odaklanmalarını azaltması” ve 

%32,9’u da “kadınların yöneticilik ve liderlik özelliklerinin sınırlı olması” şeklindeki görüşlere 

katılmadıklarını söyledikleri görülmektedir. 

Tablo4: Kadınların İş Yaşamında Üst Kademe Görevlere Gelememelerinin Altında Yatan 

Nedenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı (127) 

Nedenler Cinsiyet n X SS t p 

Kadınların 

yükselmelerin

e erkeklerin 

engel 

oluşturması  

 

Kadın 

 

Erkek 

 

 

79 

 

48 

 

3,594 

 

2,875 

 

1,214 

 

1,231 

 

 

3,222 

 

 

0,002 

 

Kadınların 

yöneticilik ve 

liderlik 

özelliklerinin 

sınırlı olması 

 

Kadın 

 

Erkek 

 

 

79 

 

48 

 

2,303 

 

2,770 

 

1,223 

 

1,308 

 

 

-2,032 

 

 

0,044 
 

Kadınların iş yaşamında üst düzey görevlere yükselmelerinde erkeklerin engel oluşturmasının 

cinsiyete göre fark göstermediği araştırılmış ve yapılan t testi sonucuna göre çıkan fark (p=0,002) 
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istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durumda H1 hipotezi kabul edilmiştir. Kadınların 

yöneticilik ve liderlik özelliklerinin sınırlı olmasının cinsiyete göre fark gösterip göstermediğini 

belirlemek amacı ile yapılan t testi sonucuna göre de çıkan fark (p=0,044) istatistikî olarak 

anlamlıdır. Bu durumda H2 hipotezi kabul edilmiştir.   

 Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın bulgularına göre; hem kadınlar hem de erkekler; kadınların erkeklere oranla daha 

duygusal bir yapıya sahip olması, kadınların üstlendikleri birçok ailevi sorumluluğun olması, 

ülkemizde kadın okuryazar oranının düşük olması, dünyada başarılı kadın modellerin sayısının az 

olması, kadınların erkekler kadar yöneticiliği istememesi ve eşlerin ya da aile büyüklerinin 

kadınların çalışmasına izin vermemesi şeklinde görüşlere katıldıklarını söylemiştir. Bunun dışında 

erkekler, erkek egemen bir toplumda yaşanıldığı yönündeki görüşe katılmadıklarını söylerken, 

kadınlar erkek egemen bir yapının hâkim olduğuna yönelik görüşlerini kesinlikle katılıyorum 

şeklinde ifade etmektedir. Erkekler kadınların birbirini çekememesini önemli bir neden olarak 

görüp, kesinlikle katıldıklarını ifade ederken, kadınlar da bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

Erkekler kadınların bir kriz anında soğukkanlı olamamaları, kadınların yükselmesine erkeklerin 

engel oluşturması ve kadınların yöneticilik ve liderlik özelliklerinin sınırlı olması şeklindeki 

görüşlere de katılmadıklarını belirtmişlerdir. Kadınların katılmadıklarını ifade ettikleri diğer 

nedenler ise; kadınların yaradılış gereği kişisel bakım ve zarafet konusunda çok zaman 

harcamalarının iş yaşamına odaklanmalarını azaltması ve kadınların yöneticilik ve liderlik 

özelliklerinin sınırlı olduğu yönündeki görüşlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen bir diğer bulgu 

da kadınların erkekleri yükselmelerinin önünde bir engel olarak gördüklerini söylemesidir.  

Tüm bu bulgular ışığında hareket edildiğinde; kadın ve erkek çalışanların cinsiyet ayrımcılığını 

ön plana çıkartacak yaklaşımlardan uzak durmasının, herkese eşit fırsatlar sunulmasının, kadın 

çalışanların yaratıcılıklarını gösterebilecekleri ortamların olmasının örgütün başarısı ve performansı 

üzerinde de olumlu etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. Bu sayede örgüt çalışanlarının olumlu 

örgüt kültüründen etkilenecekleri, örgütsel bağlılığın, verimliliğin ve etkinliğin yükseleceği de elde 

edilecek diğer olumlu sonuçlar arasında kabul edilmektedir. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

 

Sinem Somunoğlu
71

 

 Nejla Aydınoğlu
72

 

 Mehmet Yorulmaz
73

 

 

ÖZET 

Amaç: Örgütsel sinizm kavramı özellikle son dönemlerde ortaya çıkan ve güncel kavramlardan biri 

olarak kabul edilmekte ve kuşkuculuk, güvensizlik, inançsızlık, kötümserlik kelimelerinin anlamını 

da içerecek şekilde kullanılmaktadır. Sinizm kelimesinin kökeninin M.Ö. 500 yıllarında ortaya 

çıkan Antik Yunan felsefi düşüncesi olan sinik kelimesine dayandığı ve sinik olan kişilerin kusur 

bulma, zor beğenme, sürekli eleştirme, küçük görme vb. negatif duygulara sahip oldukları ifade 

edilmektedir. Örgütsel sinizm bir diğer ifadeye göre de, bireyin çalıştığı örgüte karşı farklı 

nedenlere bağlı olarak sahip olduğu olumsuz tutumları içermektedir. Bu düşüncelerden hareketle 

yapılan bu çalışmada; çalışanların, örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak Vance, Brook ve Teslok tarafından 

geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya ilinde yer alan bir 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma 2013 yılında yapılmıştır.  

Bulgular: Elde edilen veriler SPSS ortamına aktarılarak analizler tamamlanmıştır.  

Sonuç: Araştırmanın sonuçlarının yapılması olası diğer çalışmalar açısından faydalı 

olacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sinizm, örgütsel sinizm, sağlık sektörü. 

 

A STUDY ON THE DETERMINATION OF LEVELS OF ORGANIZATIONAL CYNICISM 

HEALTH CARE WORKERS 

ABSTRACT 

Objective: The concept of organizational cynicism emerged in recent years is considered to be one 

of the current concepts and it is used including the meaning of skepticism, distrust, disbelief, 

pessimism. Origin of the word cynicism bases on the BC500 years of ancient Greek philosophical 

thought and it is said that cynical people have some negative emotions such as hard likes, constantly 

criticizing, contempt and so on. According to a further expression of organizational cynicism, it 

includes individual's negative attitudes toward the organization depending on the different reasons. 

With this in mind it is aimed to determine the levels of the organizational cynicism of the 

employees. 
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Materials-Methods: In this study the organizational cynicism scale was used which was improved 

by Vance, Brook and Teslok. The study population in the province of Konya was an Oral and 

Dental Health Center employees. The research was carried out in 2013. 

Results: After data transfering to the SPSS, analysis has been completed.  

Conclusion: The results of the study is expected to be useful for other researchs. 

Keywords: Cynicism, organizational cynicism, the health sector. 

Giriş 

Sinizm, özellikle son dönemlerin örgütsel davranış alanındaki güncel konularından biri 

olarak ifade edilmekte, kuşkuculuk, güvensizlik, inançsızlık, kötümserlik kelimelerinin anlamını da 

içerecek şekilde kullanılmakta, sinik olan kişilerin de kusur bulan, zor beğenen, sürekli eleştiren, 

küçük gören kişiler olduklarına işaret edilmektedir (Özler ve diğerleri, 2010: 48; Sur, 2010: 17). 

Sinizme ilişkin olarak özellikle, çalışanların gizli ve açıkça paylaşılmamış amaçları konusunda 

kötümser oldukları, kendi çıkarlarını korumak adına başkaları ile ilgilenme ve idare etme eğiliminde 

davrandıkları da literatürde yer alan diğer bilgiler arasındadır (Özler ve diğerleri, 2010: 48).  

Sinizme konu olan eylemlerin ve tutumların hemen hemen birçok örgütte yaygın olarak 

görülmesi, örgütsel sinizm kavramının gündeme gelmesini de beraberinde getirmiştir. Örgütsel 

sinizm, çalışanın çalıştığı örgüte karşı farklı nedenlere bağlı olarak sahip olduğu güvensizlik, hayal 

kırıklığı vb. olumsuz duygu ve tutumları açıklamada kullanılan bir kavramdır. Çalışanın çalıştığı 

örgüte karşı geliştirdiği negatif tutumlar olarak da tanımlanan örgütsel sinizm; örgütün dürüstlükten 

yoksun olduğuna ilişkin olarak duyulan inanç, örgüte yönelik negatif duygu ve bu inanç ve 

duygulara bağlı olarak örgüte yönelik aşağılayıcı ve eleştirel davranma eğilimi şeklinde başlıca üç 

boyuttan oluşmaktadır (Özler ve diğerleri, 2010: 48-49).  

Örgütsel sinizm modern toplumların bir tepkisi olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında özellikle 1990’lı yıllardan itibaren psikoloji, insan kaynakları yönetimi, sosyoloji, 

halkla ilişkiler vb. farklı disiplinlerden birçok araştırmacının dikkatini çekmiş ve buna bağlı olarak 

da konuya yönelik birçok çalışmanın yapılması söz konusu olmuştur (Tokgöz ve Yılmaz, 

2008:291).  

Örgütsel sinizmin sonuçlarının bireysel ve örgütsel olmak üzere başlıca iki boyutta 

incelendiği görülmektedir. Buna göre bireysel açıdan karşılaşılan sonuçlar psikolojik ve fizyolojik 

rahatsızlıklar olarak ifade edilirken, örgütsel sorunların da verimin ve örgütsel bağlılığın düşmesi, 

işe ilişkin doyumsuzluk yaşanması, sabotaj, hırsızlık, dolandırıcılık işe yabancılaşma, işgücü devir 

oranının yükselmesi, örgütsel performans kayıplarının ortaya çıkması vb. birçok olumsuzluğu da 

beraberinde getirdiği görülmektedir. Buna ek olarak; itaatsizlikte, örgüte şüphe duymada, duygusal 

tükenmişlikte ve örgütü aşağılamada artış, moralsizlik, iletişim ve saygı eksikliği, çalışan 

özgüveninde azalma vb. örgütsel olumsuzlukların da yaşanması söz konusudur (Turan, 2011: 

125,127-128).   

Günümüzün güncel konularından biri olarak ifade edilen, gerek çalışanlar ve gerekse örgüt 

üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunan örgütsel sinizm kavramının örgütler açısından taşıdığı önem 

ortadır. Bu düşüncelerden hareketle yapılan çalışmada; sağlık 

çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Materyal Metot 

Araştırmaya Konya ilinde yer alan bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışanları (N=156) 

katılmış ve evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma 2013 Mart – Nisan döneminde 

gerçekleştirilmiş ve veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Ankette çalışanların 

tanımlayıcı özelliklerini içeren soruların dışında, Vance, Brook ve Teslok tarafından geliştirilen ve 

Türkçeye uyarlaması Güzeller ve Kalağan (2010) tarafından yapılan örgütsel sinizm ölçeği 

kullanılmıştır. Ankette yer alan sorular; “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kısmen 

Katılıyorum /Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Hiç Katılmıyorum”  şeklinde 5’li likert ölçeğine göre 

değerlendirilmiştir. Olumsuz ifadelerin değerlendirilmesinde ters puanlama yöntemi kullanılmıştır. 

Puanların yükselmesi örgütsel sinizm düzeyinin yükseldiğini göstermektedir.  

Araştırma sonucunda 156 kişinin 127’sinden anket geri dönmüş ve anketlerin geri dönüş 

yüzdesi 81,0 olarak hesaplanmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucuna göre de anketin Cronbach 

alfa katsayısı da 0,49 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) 13.0 istatistik programına aktarılmış, verilerin analizinde yüzde, 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma vb. tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Bulgular 

Tablo1: Çalışanların Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=127) 

DEĞİŞKENLER f % 

Yaş Aralığı 

18-24  13 10,2 

25-34 61 48,1 

35-44 40 31,5 

45 yaş ve üstü  13 10,2 

Cinsiyet 

Kadın 79 62,2 

Erkek  48 37,8 

Medeni Durum 

Evli 89 70,1 

Bekar 38 29,9 

Öğrenim Durumu 

Lise 21 16,5 
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Önlisans  49 38,6 

Lisans 39 30,7 

Lisansüstü  18 14,2 

Gelir Durumu (TL) 

Asgari ücret 20 15,7 

1001-2000 44 34,7 

2001-3000 37 29,1 

3001-4000 3 2,4 

4001 ve üstü 23 18,1 

Çalışma Statüsü 

Sağlık personeli 78 61,4 

İdari personel 12 9,5 

Sözleşmeli personel 37 29,1 

Toplam Görev Süresi 

1-5 yıl arası 49 38,6 

6-10 yıl arası 31 24,4 

11-15 yıl arası 24 18,9 

16-20 yıl arası 12 9,4 

21 yıl ve üstü 11 8,7 

İlgili Kurumda Çalışma Süresi 

1-5 yıl arası 78 61,4 

6-10 yıl arası 30 23,6 

11-15 yıl arası 14 11,0 

16 yıl ve üstü 5 4,0 

Toplam  127 100,0 
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Tablo 1 incelendiğinde; çalışanların %48,1’inin 25-34 yaş grubunda olduğu, %37,8’inin 

erkek ve %14,2’sinin lisansüstü eğitim aldığı, %34,7’sinin 1001-2000 TL. arasında gelire sahip 

olduğu, %61,4’ünün sağlık personeli olarak görev yaptığı, %8,7’sinin toplam görev süresinin 21 yıl 

ve üstü olduğu, %61,4’ünün de ilgili kurumda çalışma süresinin 1-5 yıl arasında değiştiği 

görülmektedir. 

 

Tablo2: Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Dağılımı (n=127) 

İFADELER 

T
a

m
a

m
en

 

K
a

tı
lı

y
o
ru

m
 

K
a

tı
lı

y
o
ru

m
 

K
ıs

m
en

 

K
a

tı
lı

y
o
ru

m
 

K
a

tı
lm

ıy
o

r

u
m

 

H
iç

 

K
a

tı
lm

ıy
o

r

u
m

 

O
rt

a
la

m
a
 

S
ta

n
d

a
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a

p
m

a
 

n        % n      % n     % n     % n       % 

1. Çalıştığım kurumda, pek çok 

insan işlerin daha iyiye gideceğine 

inanır. 

 

 

 8         

6,3 

 

 

26   

20,5 

 

 

66   

52,0 

 

 

11      

8,7 

 

 

16     

12,6 

 

 

2,99 

 

 

1,02

7 

2. Çalıştığım kurumu geliştirmek 

için önerilerde bulunmayı bıraktım. 

 

18     

14,2 

 

21  

16,5 

 

33   

26,0 

 

42     

33,1 

 

13     

10,2 

 

2,91 

 

1,21

5 

3. Çalıştığım kurumda, insanların 

tutumu kötü olduğu için gelecekle 

ilgili umutlu olmak çok zordur. 

 

19     

15,0 

 

16  

12,6 

 

37   

29,1 

 

37     

29,1 

 

18     

14,2 

 

 

3,14 

 

 

1,25

4 

4. Çalıştığım kurumda, alışılmış 

şeyleri değiştirmek, getirilerinden 

çok sorunlara sebep olur. 

 

 

24     

18,9 

 

 

24   

18,9 

 

 

28   

22,0 

 

 

38     

29,9 

 

 

13    

10,2 

 

 

3,06 

 

 

1,28

9 

5. Çalıştığım kurumda, kişisel 

girişimler pek fazla önemsenmez. 

 

 

18     

14,2 

 

 

28   

22,0 

 

 

38   

29,9 

 

 

38     

29,9 

 

 

5         

3,9 

 

 

2,87 

 

 

1,11

2 
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6. Çalıştığım kurumda çalışanlar 

yapmadıkları iş için hak etmedikleri 

itibarı görürler. 

 

 

24     

18,9 
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21,3 

 

 

26  

20,5 

 

 

44     

34,6 

 

 

6         

4,7 

 

 

2,85 

 

1,22
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7. Çalıştığım kurumda, çalışanların 

iyi işler yapmak için ellerinden 

gelen çabayı sarf ettiklerine 

güvenebilirsiniz. 
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30,7 

 

 

4      3,1 
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3,73 
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1 

8. Çalıştığım kurumda önemli olan 

kimi tanıdığın değil, neyi 

bildiğindir. 
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11,0 
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6 

9. Çalıştığım kurumu geliştirmek 

için yapığım çabalar bilinir. 
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10,2 
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14    11 

,0 

 

3,07 

 

1,11

7 

Tablo 2 incelendiğinde; sağlık çalışanlarının “Çalıştığım okulda pek çok insan işlerin iyiye 

gideceğine inanır” (Χ=2,99), “Çalıştığım kurumu geliştirmek için önerilerde bulunmayı bıraktım” 

(X=2,91), “Çalıştığım kurumda, insanların tutumu kötü olduğu için gelecekle ilgili umutlu olmak 

çok zordur” (X=3,14), “Çalıştığım kurumda, alışılmış şeyleri değiştirmek, getirilerinden çok 

sorunlara sebep olur” (X=3,06), “Çalıştığım kurumda, kişisel girişimler pek fazla önemsenmez” 

(X=2,87), “Çalıştığım kurumda çalışanlar yapmadıkları iş için hak etmedikleri itibarı görürler” 

(X=2,85), “Çalıştığım kurumda önemli olan kimi tanıdığın değil, neyi bildiğindir” (X=3,24), 

“Çalıştığım kurumu geliştirmek için yapığım çabalar bilinir” (X=3,07) ifadelerine ait ortalamaların 

kısmen katılıyorum aralığında yer aldığı görülmektedir. Bu bulgulara ek olarak  “Çalıştığım 

kurumda, çalışanların iyi işler yapmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerine güvenebilirsiniz” 

ifadesine ait ortalamanın (X=3,73) da katılıyorum aralığında olması elde edilen bir diğer bulgudur.   

Sonuç ve Öneriler   

Araştırmanın bulguları incelendiğince sağlık çalışanlarının örgütsel sinizme ilişkin görüşlerinin 

değerlendirilmesi sonucunda tek bir bulgu dışında tüm bulguların ortalamalarının “Kısmen 

Katılıyorum” puan aralığında yer aldığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuca göre sağlık 

çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve sağlık kurumu açısından bu 

sonucun azımsanmayacak bir düzeyin varlığına işaret ettiği düşünülmektedir. Literatür 

incelendiğinde benzer sonuçlara Kalağan ve Güzellerin (2010) eğitim kurumlarında yaptıkları 

araştırma sonucunda da rastlanıldığı görülmektedir. Bu bulgunun dışında sağlık çalışanlarının 

“Çalıştığım kurumda, çalışanların iyi işler yapmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerine 

güvenebilirsiniz” ifadesine katıldıklarını söylemeleri bütünü ile olumsuz bir bakış açısına sahip 

olmadıklarını göstermesi açsından olumlu bir bulgu olarak kabul edilmektedir.    
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Örgütsel sinizmin hem çalışanlar hem de örgütler açısından taşıdığı olumsuz etkiler dikkate 

alındığında; sinizmin yok sayılmasından ziyade, neden ortaya çıktığının belirlenmesinin, kişileri bu 

yönde düşünmeye iten nedenlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin önlemlerin alınmasının, örgüt 

çalışanlarına kendilerini ifade etme ve kararlara katılma imkânının verilmesinin etkili olacağı 

düşünülmektedir. Bilinilmektedir ki; örgütsel sinizmin iyi yönetilmemesi çalışanların performansını 

düşürmekle kalmayacak uzun vadede örgütün performansını, başarısını ve rekabet yeteneğini 

azaltacak, bu durum da örgütün varlığının tehlikeye düşmesine neden olabilecektir. Bu nedenle 

konuya gereken önem verilmeli ve örgütsel değişimi başarmak için etkili bir yönetim yaklaşımı 

benimsenmelidir. Bu sayede çalışanlar; kendilerinin önemsendiğini, değer verildiğini görecek, 

böylelikle hem örgüte hem de örgütsel rollerin yerine getirilmesine ilişkin tutumlarda farklılıklar 

yaşanacaktır.  

Kendine has özellikleri nedeni ile diğer sektörlerden farklı bir yapıya sahip olan sağlık 

sektöründe çalışanlarda sinizme neden olan durumları azaltmak adına; 

 Toplantıların ve hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesinin, 

 

 Çalışanlar ve yönetim arasındaki sosyal bağların geliştirilmesinin,  

 

 Mevcut çalışma koşulları ve örgüt kültürünün iyileştirilmesinin ve  

 

 Sinizme yönelik olarak yapılan çalışmaların artmasının sorunun çözümüne önemli katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

       Peter Salovey ve John Mayer tarafından ilk kez 1990 yılında tanımlanan duygusal zekâ 

kavramı, işletmecilik alanında yaygın bir kullanıma sahip olmuştur. Günümüzde ise duygusal zekâ 

kavramı çalışma hayatında başarının ve yükselmenin önemli anahtarlarından biri olarak kabul 

edilmektedir. Bunun temelinde yatan neden; çalışanların sadece üstün zekâlı ve kalifiye olmalarının 

yeterli olmaması, etkin ve verimli bir çalışmanın yakalanarak takım ruhunun oluşturulmasında ve 

performansın yükseltilmesinde, iletişim kurabilme, anlaşabilme, işbirliği ve dayanışma çerçevesinde 

hareket edebilme vb. yeterliliklere sahip olmalarının beklenmesidir. Duygusal zekâ gelişiminde 

aksaklıkların yaşanması birtakım sorunları beraberinde getirmekte, bunlar da; insan ilişkilerinin 

bozulması ve çatışmalar yaşanması, mesleki başarısızlıkların ortaya çıkması, örgütün 

performansının düşmesi şeklinde sıralanabilmektedir. Sağlık sektörünün çok yönlü ve karmaşık bir 

özellik göstermesi, sürekli ve süratli teknolojik gelişmelerin yaşanması, çevrenin değişkenliği vb. 

kendine has birtakım özellikleri olduğu düşünüldüğünde, bu sektör açısından da duygusal zekâ 

kavramının önemi gündeme gelmektedir. Bu çalışmada; duygusal zekâ kavramının, sağlık sektörü 

açısından öneminin ve sağlık sektöründeki olası yansımalarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, sağlık sektörü, sağlık çalışanı. 

 

ABSTRACT 

THE CONCEPT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE: THE IMPORTANCE AND 

POTENTIAL IMPACT ON THE HEALTH SECTOR 

 

       The concept of emotional intelligence which was first defined in 1990 by Peter Salovey and 

John Mayer has been widely used in the field of business. Today, however, the concept of 

emotional intelligence is regarded as one of the major keys to success and rise atwork. The 

underlying cause of this, it is not enough just being gifted and skilled employees, it is also expected 

to have an some competences such as the creation of an efficient and effective team spirit and 

performance in raising the arrest, communicate, get along, to act within the framework of co-

operation and solidarity. Defects in the development of emotional intelligence brings some 

problems. These can be listed as human relations corruption and conflicts, the emergence of 

professional failures, the organization performance drop. The concept of emotional intelligence 

comes up in the health sector due to the some unique features such as showing the most complex 
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feature of the health sector, continuous and rapid technological developments occur, variability of 

the environment. In this study it is aimed to give some information related with the importance of 

emotional intelligence and its potential impacts. 

Keywords: Emotional intelligence, health sector, health care workers. 

 

Duygusal Zekâ Kavramı  

 Duygusal zekâ kavramı ilk olarak 1986 yılında Wayne Payne tarafından gündeme getirilmiş, 

Mayer ve Salovey’in 1990 yılında yapmış olduğu çalışmalar ile yazılı olarak ele alınması söz 

konusu olmuştur. Buna göre duygusal zekâ; bireyin kendisinin ve başkalarının duygularını anlama, 

bunlar arasında ayırım yapma ve bu süreçten elde ettiği bilgiyi düşünce ve davranışlarında 

kullanabilme yeteneği olarak tanımlanmakta ve kendinin farkında olma, kendini yönetme, sosyal 

farkındalık ve sosyal beceriler gibi bileşenleri bulunmaktadır. Kendinin farkında olma; bireyin 

duyguları, öncelikleri, üstünlükleri, yetenekleri ve sezgilerinin bilincinde olması şeklinde ifade 

edilmekte, duygusal fakındalık, kendi kendini değerleme ve kendine güven gibi başlıca üç 

yeterlilikten meydana gelmektedir. Kendini yönetme; bireyin sahip olduğu duyguları, dürtüleri 

yönetmesi anlamını içermekte ve kendini kontrol etme, güvenilirlik, kişisel sorumluluk, uyumluluk, 

başarı odaklılık ve inisiyatif sahibi olma şeklinde altı yeterliliğin bir araya gelmesinden 

oluşmaktadır. Sosyal farkındalık; bireyin hem ilişkileri hem de diğer insanların duyguları ve 

sorunları ile baş edebilmesi için sahip olması gereken yeterlilikleri ifade etmekte, empati, örgütsel 

farkındalık ve hizmet yönelimli olma gibi üç yeterlilikten oluşmaktadır. Sosyal beceriler ise; 

başkalarını ikna etmek için sahip olunan beceriyi içermekte ve diğerlerinin gelişimine katkıda 

bulunmak, liderlik vb. becerilerin önem kazandığına işaret edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

duygusal zekâ örgütlerde başarının önemli bir belirleyicisi olarak ifade edilmektedir (Şener ve 

diğerleri, 2011:558-561). 

 Duygusal zekâ bir diğer bakış açısına göre; bireyin hislerinin farkında olması, içinde 

boğulmadan bu hisleri yönetebilmesi, işini yaparken kendini motive edebilmesi, başkalarının 

hislerinin farkına vararak iletişim kurabilmesi, sosyal ilişkilere duygularını katabilme ve 

kullanabilme kapasitesi şeklinde açıklanmakta (Onay, 2011:588; Onay ve Uğur, 2011:24) ve bu 

kavramın akademik ve uygulama alanında büyük yankılar uyandırdığı söylenmektedir (Onay, 

2011:589).  

 Goleman da duygusal zekâ konusunda yürüttüğü çalışmaların sonucunda; duygusal zekâ 

yeteneklerini eşleştirerek, konuyu örgütsel düzeye taşımış ve bu çerçevede duygusal zekâyı beş ana 

başlıkta ele almıştır. Bunlar da; kişinin kendi duygularının farkında olması, kişinin kendi 

duygularını yönetmesi, kişinin kendini motive etmesi, empati ve sosyal beceriler şeklindedir. 

Bireylerin duygusal zekânın beş farklı alanındaki yetenekleri açısından birbirinden farklı olduğu, 

örneğin bazı kimselerin başkalarının kaygılarını yatıştırma konusunda gösterdikleri başarıyı, kendi 

duygularını yatıştırma konusunda gösteremedikleri ifade edilmektedir (Onay ve Uğur, 2011:25-26).  

 Duygusal zekâ konusunda geliştirilen kuramların ortak paydası; bireyin kendisinin ve 

başkalarının duygularını tanıması, anlaması, kontrol etmesi ve amaca uygun kullanabilmesi ve bu 

konuda sahip olduğu beceridir. Bir diğer bakış açısına göre duygusal zekâ, duyguların akılcı bir 

şekilde kullanımı olarak ifade edilmektedir. Duygusal zekâ içinde bulunulan zor şartlara rağmen, 

bireyin motivasyonunu yitirmemesine, tepkilerini kontrol edebilmesine, duygularını 
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yönetebilmesine ve başkalarının duygularını anlayabilmesine imkân vermektedir. Bu nedenledir ki 

duygusal zekâsı yüksek olan bireylerin, çalışma hayatında hem kendilerinin hem de diğer 

çalışanların duygularını daha iyi anlaması söz konusu olacaktır. Bu da bu niteliği sahip bireylerin 

gerek kendileri gerekse başkaları ile barışık olarak yaşamasına ve insan ilişkilerinde başarı 

sağlamasına fırsat verecektir (Akbolat ve Işık, 2012:111).  

 Duygusal zekâ konusunda önemli bir yere sahip olan bir diğer kuram da Gardner’ın çoklu zekâ 

kuramıdır. Buna göre kişiler arası zekâ ve içsel zekâ kavramları ortaya atılırken, kişiler arası zekâ 

ile iletişim kurulan insanların niyet, güdü ve isteklerini anlama kapasitesi ve bunun sonucunda diğer 

kişiler ile etkin çalışabilme yeteneğine değinilmektedir. İçsel zekâ ise, bireyin etkili bir çalışma 

modeline sahip olması, kendi istek, korku ve kapasitesini görebilmesi ve bunu yaşamını 

yönlendirmede etkili bir şekilde kullanabilme becerisi olarak açıklanmaktadır (Aslan ve Özata, 

2006:198).  

 Duygusal zekânın kavramsal teorisini açıklarken izlenilen bir diğer yöntem de; yetenek ve 

karışık model olmak üzere başlıca iki bakış açısına göre hareket etmektir. Buna göre yetenek 

modelinde; duyguları algılama, duygulara uyum gösterme, anlama ve duyguları yönetme olmak 

üzere dörtlü bir sınıflandırma yapılırken, karışık modelde; zihni yetenekleri ve kendini geliştirme 

vb. kişisel karakteristikler ele alınmakta, idrak, motivasyon ve sosyal ilişkiler vb. kavramlar 

vurgulanmaktadır (Akbolat ve Işık, 2012:110-111).   

 

Sağlık Sektörü ve Duygusal Zekâ Alanında Yapılan Çalışmaların Yansımaları  

 Sağlık sektöründe yeni gelişmelerin yaşanması, artan rekabet koşulları vb. faktörler, müşteri 

beklentilerini ve bu beklentilerin karşılanmasının önemini de beraberinde getirmiştir (Onay, 

2011:587). Bu durum, sağlık sektöründe duygusal zekâ kavramının gündeme gelmesini de 

kaçınılmaz kılmıştır (Onay, 2011:589; Onay ve Uğur, 2011:24). Bunun temelinde yatan; sağlık 

sektörünün doğası gereği hastalar ile doğrudan iletişim kurmayı gerektirmesi, faaliyetlerin ekip 

yaklaşımı ile yürütülmesi ve empati yapmaya duyulan ihtiyaçtır (Onay, 2011: 590; Onay ve Uğur, 

2011:24). Empati, duygusal zekânın önemli göstergelerinden biri olup, mesleki başarıya büyük 

katkı sağlamaktadır (Onay, 2011:590). 

 Duygusal zekâya sağlık sektörü açısından bakıldığında; özellikle doktor, hemşire ve 

hastabakıcıların hastalar ile iyi bir iletişim kurabilmesi için; önce kendi duygularının farkında 

olması ve onları yönetebilmesi, empati yeteneğine sahip olması, kendi kendini motive edebilmesi ve 

daha net bir ifade ile duygusal zekâ becerileri gelişmiş bireyler olarak hizmet sunması 

beklenmektedir (Onay ve Uğur, 2011:26).  

 Onay (2011:593,596-597) tarafından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hemşireler 

üzerinde yapılan araştırma sonucuna göre; hemşirelerin kendi duyarlılıklarının farkında olarak 

hareket etmedikleri, kendi duygularını yönetme konusunda başarılı olamadıkları, ayrıca 

karşılarındaki kişilerin ne tür duygular içinde olduklarını dikkate almadıkları ve sosyal beceriler 

açısından yetersiz kalmış oldukları ortaya çıkmıştır. Çalışanların kendilerinin farkında olmasının, 

kendi kendilerini motive etmesinin, empati duygularının gelişmiş olmasının ve sosyal bir kişiliğe 

sahip olmasının başarıyı da beraberinde getireceği ifade edilmiştir. 
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 İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personelinin duygusal zekâ 

düzeylerini belirlemek üzere yapılan bir diğer araştırmanın sonucuna göre de; sağlık çalışanların 

duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olmadığı, hasta ile sağlıklı iletişim kurulabilmesi için duygusal 

zekânın geliştirilmesi gerektiği, bunun için eğitim sürecinde empati ve iletişim kavramlarına 

gereken önemin verilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Duygusal zekânın gelişimi ile birlikte; 

sağlık çalışanlarının mesleki yaşamlarında başarılı olabilme fırsatını yakalayacakları, kritik 

düşünme, eleştiri yapabilme, sorgulayabilme vb. yeteneklerini artıracakları da ifade edilmiştir 

(Onay ve Uğur, 2011:31-32). 

  Akbolat ve Işık (2012:112,119-120) tarafından bireysel özelliklerin duygusal zekâ üzerinde bir 

farklılık oluşturup oluşturmadığı ve duygusal zekâ ile motivasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

amacı ile Sakarya il merkezinde faaliyette bulunan üç ayrı hastanede görevli sağlık çalışanları 

üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna göre; duygusal zekâ ve motivasyonun alt boyutları arasında 

yüksek düzeyde ve pozitif yönlü ilişki olduğu, buna karşılık sağlık çalışanlarının yaş, cinsiyet, 

medeni durum, unvan ve çalışma süresi vb. bireysel özellikler bakımından duygusal zekâ 

düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 

duygusal zekânın motivasyonu geliştirmede pozitif katkısı olan bir faktör olduğuna ve çalışanların 

duygusal zekâ düzeylerinin geliştirilerek motivasyonlarının artırılabileceğine dikkat çekilmiştir.    

 Aslan ve Özata (2006:203,216-) tarafından 7 ayrı il ve 27 hastanede yapılan araştırma ile sağlık 

yöneticilerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmış ve yapılan araştırma sonucuna 

göre; sağlık yöneticilerinin başkalarının duygularının farkında olma puanlarının yüksek, kendi 

duygularının farkında olma düzeylerinin ise düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, sağlık 

yöneticilerinin empati yeteneklerinin yüksek olduğu, buna karşılık yaşadıkları tükenmişliğin kendi 

duygularına ilişkin farkındalığı olumsuz yönde etkilediği şeklinde yorumlanmıştır. Araştırma 

sonucunda ulaşılan bir diğer bulgu da, sağlık yöneticilerine ait niyet, yapıcı hoşnutsuzluk, ilişki 

becerileri ve şefkat puanlarının düşüklüğüdür. Bu durum sağlık yöneticilerinde kişiler arası iletişim 

ile ilgili sorunların varlığına işaret etmektedir.    

Sonuç ve Öneriler 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde duygusal zekâsı yüksek olan bireylerin gerek 

kendilerinin ve gerekse çevresindeki insanların hislerinin, duygularının farkında olması; karşılaşılan 

sorunların daha rahat çözümlenebilmesine, yetenekli çalışanların kaybedilmemesine ve 

motivasyonlarının korunmasına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte duygusal zekânın gelişiminde 

yaşanan aksaklıkların, birtakım sorunları da beraberinde getirdiğine işaret edilmekte, bunlar da; 

insan ilişkilerinin zedelenmesi ve çatışmalar yaşanması, mesleki anlamda başarısızlıkların ortaya 

çıkması, çalışan ve örgüt performansının düşmesi şeklinde sıralanabilmektedir. 

Sağlık sektörünün sahip olduğu kendine has özellikleri düşünüldüğünde; çok yönlü ve 

karmaşık bir özellik gösterdiği, sürekli ve süratli teknolojik gelişmelerin yaşandığı, çevrenin 

değişken olduğu görülmektedir. Bu durum, duygusal zekâ kavramının sağlık sektörü açısından 

taşıdığı önemi daha açık bir hale getirmiştir. Bunun temelinde yatan neden; sağlık sektöründe 

hastalar ile birebir iletişim kurulmasının, faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde ekip 

yaklaşımının benimsenmesinin ve empatinin gerekliliğinin diğer sektörlere göre biraz daha yoğun 

olarak yaşanmasıdır. Sağlık sektöründe farklı meslek gruplarının yer aldığı ve bunların da sahip 

olması gereken farklı bilgi beceri düzeyleri olduğu düşünüldüğünde; bu sektör açısından duygusal 

zekâ kavramına ilişkin olarak duyulan ihtiyaç daha rahat anlaşılabilmektedir. İnsanların 
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duygularının anlaşılması, dinleme becerisine sahip olunması, etkili iletişim kurulabilmesi, empati 

yeteneğinin kullanılması, eleştiri yapılabilmesi ve özgüvenli davranışlar gösterilmesi duygusal 

zekânın önemli göstergeleri arasında sayılmakta, mesleki açıdan çalışan başarısına büyük ölçüde 

katkı sağlamaktadır. 

Duygusal zekâ kavramının örgütler ve özellikle de sağlık sektörü açısından taşıdığı önem 

göz önüne alındığında; etkili bir liderliğin uygulanması ve gerek çalışanların gerekse kurumların 

performansının yükseltilebilmesi açısından, duygusal zekâ kavramına ilişkin farkındalığın 

artırılmasının ve çalışanların bilinçlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu sayede, yüz 

yüze iletişimin yoğun olarak yaşandığı sağlık sektöründe hoşgörünün ve empati yapma yeteneğinin 

yükseleceği ve olumsuz çalışma ortamının neden olduğu stresin ve çatışmaların azalacağı 

öngörülmektedir. Tüm bu nedenlere bağlı olarak sağlık çalışanların gerek örgün eğitimde gerekse 

hizmet içi eğitimlerde duygular, duyguların kontrolü ve yönetilmesi, empatinin ve iletişimin 

geliştirilmesi vb. konularda bilgi birikimlerinin ve becerilerinin yükseltilmesine gereken özen 

gösterilmelidir. Unutulmamalıdır ki, duygusal zekânın varlığı, yöneticilerin etkili bir liderlik 

yapmasına, güven temeline dayalı ilişkiler kurmasına, çatışmaları yönetebilmesine olanak 

sağlamakta, benimsenen katılımcı yaklaşım ile çalışanların bilgilendirilmesi, değişim sürecini 

benimsemesi ve kolaylaştırması mümkün olabileceği gibi, örgütsel bağlılık ile iş tatmininin 

yükselmesi ve rol çatışması ile işgücü devir oranının azalması da gerçekleşebilecektir.  
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ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı; tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanımının SWOT analizi ile 

değerlendirilmesidir. 

Gereç-Yöntem: : Bu araştırmada veriler 108 özel hastanenin tıbbi görüntüleme biriminde görev 

yapan Radyologlara anket uygulanarak toplandı. Ankette ithal tıbbi cihaz kullanımının güçlü yanları, zayıf 

yanları, fırsatları ve tehditleri açık uçlu sorular ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: İthal cihazların güçlü yönlerine bakıldığında; son teknoloji olması (%25), teşhis ve 

tedavide avantaj sağlaması (%15,9), cihazların kaliteli olması (%14,8) olarak bildirilmiştir. Zayıf yanları 

arasında; firma desteği ve yedek parça sorunu (%45,7) ve yüksek maliyet (%25,7) olduğu görülmüştür. 

Hizmet kalitesinde artış (%25,6) ve son teknoloji kullanımı (%20,5) fırsatlar olmasına rağmen yerel 

üretim üzerinde olumsuz etkisinin olması (%28,3) en önemli tehdit olarak tanımlanmıştır. 

Sonuç: İthal tıbbi görüntüleme cihazlarının maliyetinin yüksek olduğu ve cihaz kullanımı 

sırasında yaşanan sorunların hizmet sunumunu olumsuz yönde etkileyebildiği görülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Medikal Görüntüleme Cİhazları, SWOT Analizi 

THE USAGE OF MEDİCAL IMAGİNG SYSTEM AND SWOT ANALYSİS 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of the study was to evaluate the usage of medical imaging systems by SWOT analysis. 

Materials-Methods: Data were collected by a questionnaire from radiologists working in medical imaging 

department in 108 private hospitals. Data regarding strengths, threats, weakness and opportunities of 

imported medical imaging devices were collected by open-ended questions. 

Results: The strengths of imported medical devices were being accessible current technology (25%), 

having advantages in diagnosis and treatment (15,9%), and accessing quality devices (14,8%). The 

weaknesses of them were problems relating with firm support and supplying of spare parts (45,7%) and 

high cost (25,7%). Although opportunities of them were improving quality of healthcare services (25,6%) 

and using current technology (20,5%), the most important threat was determined adverse effect on the 

local productions of devices in Turkey (28,3%). 

Conclusion: Being high cost of these medical devices and device related problems could affect delivery of 

healthcare service, adversely. 
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1. Giriş 

Günümüzde sağlık kurumları gerek verdikleri sağlık hizmetinin kalitesini gerekse çeşitliliğini 

arttırmak için gelişen teknolojiyi ve onun ürünü olan tıbbi cihazları yaygın şekilde kullanmaya 

başlamışlardır (Selvi, 2009:99)   

Hayatın her alanında olduğu gibi sağlıkta da teknolojik gelişmeler sağlık hizmetlerinin sunumunu 

ve verilen hizmetin kalitesini önemli ölçüde etkilemeye başlamış ve sağlık kurumlarının organizasyonunu 

şekillendirmiştir (Mollahaliloğlu ve ark, 2009:69). Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte sağlık 

hizmetlerinde tanı, teşhis, tedavi hatta rehabilitasyon amaçlı çok sayıda cihaz geliştirilmiş olup verilen 

sağlık hizmetinin kalitesine ve başarısına önemli katkıda bulunmuştur (Mollahaliloğlu ve ark, 2009:70). 

Diğer yandan özellikle biyomedikal mühendislik ve ilişkili bilimsel araştırma sonuçları sayesinde sağlık 

alanında yeni nesil teknolojik tıbbi cihaz kullanımı artış göstermektedir (Mollahaliloğlu ve ark, 2009:69). 

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Ocak 2007 tarih 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tibbi 

Cihaz Yönetmeliği’ne göre; insanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya 

metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından 

desteklenebilen ve insan üzerinde: 

1) hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi, 

2) yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin 

giderilmesi, 

3) anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey 

konulması, 

4) doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak 

amacıyla imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine 

getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da 

elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri tıbbi 

cihaz olarak tanımlanmaktadır. (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4131/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html) 

Teşhis ve tedavi amaçlı görüntüleme ve radyoterapik cihazlar, bilgisayarlı tomografi, manyetik 

rezonans görüntüleme, sintigraf, ultrasonografi, pacemaker, renal diyaliz / hemodiyaliz, kobalt terapi, 

defibrilatör, suni solunum cihazları, yoğun bakım sistemi, koroner bypass cerrahi tekniği, organ ve doku 

nakli (implant) ve benzerleri, son birkaç onyılda ortaya çıkan teknikler ve teknolojik uygulamalar olarak 

öne çıkmaktadır. Bu gelişmenin hızlanarak ve yeni uzmanlaşmalara yol açarak yoğunlaştığı, sağlık 

kuruluşlarının karmaşık teknik donatımlı yerler halini aldığı, sağlık hizmetlerinin bir endüstriye dönüştüğü 

oldukça yaygın bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır (Sargutan, 2005:115) 

Ülkemizde kullanılan tıbbi cihaz, alet ve malzemelerin büyük kısmı ithal edilmekte, bunun sonucu 

olarakta özellikle tıbbi cihaz ve ilişkili malzemeler konusunda yüksek oranda dışa bağımlı duruma 

gelmekteyiz. Tıbbi alet ve sarf malzemesi üreten yerli firmalar da olmasına karşın büyük çoğu büyük 

yabancı firmalarla rekabet edecek nitelikte ve yeterlilikte görülmemektedir (Mollahaliloğlu ve ark, 

2009:83). 

Tıbbi cihazlar ve malzemelerin ithali için ülkemiz, 2005 yılında 510 milyon dolar, 2006 yılında 1 

milyar 400 milyon dolar, 2007 yılında ise yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir kaynağı kullanmıştır. 

Ayrıca yedek parça ihtiyacı için yıllık yaklaşık 100 milyon dolar harcanmaktadır. Bu nedenle, sağlık 
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harcamalarının artışını tetikleyici bir unsur olarak da değerlendirilebilecek olan tıbbi cihazlar, üzerinde 

önemle durulması gereken bir konudur (Mollahaliloğlu ve ark, 2009:83). 

Ülkemizde, tıbbi cihaz malzemeleri sektöründe, yaklaşık 80 firma ihracat yapmaktadır ve 

Türkiye’de tıbbi cihaz üretici firma sayısı 40 bin KOBİ içerisinde 450 firma kadardır. Sektördeki ithalatçı 

firma sayısı ise 1726’dır. Üretimin tüketimi karşılama oranı % 8-10 arasında olup üretimde düşük 

teknoloji kapsamında ürünler üretilmekte ve bu ürünlerde katma değer oranı düşük olmaktadır 

(Mollahaliloğlu ve ark, 2009:83). 

İhracat ve ithalat ürün grupları incelendiğinde ihracatımızı daha çok yüksek Ar-Ge, mühendislik 

ve know-how gerektirmeyen ürünlerin, ithalatı ise yüksek Ar-Ge, teknolojik yenilik, mühendislik bilgisine 

daha çok ihtiyaç duyulan ürünlerin oluşturduğu görülmektedir (Sargutan, 2009:166). 

Tüm bu bilgiler ışında ülkemizin tıbbi cihaz sektöründe teknoloji üreten değil daha çok kullanan 

bir ülke olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla, sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetinin 

kalitesini ve çeşitliliğini artırabilmek için kullanılan tıbbi cihazların da verimli bir şekilde kullanılması 

kaçınılmaz olmaktadır (Selvi, 2009:116). 

İşte bu noktada üstünde durulması gereken kavram tıbbi cihaz yönetimidir. Tıbbi cihaz yönetimi, 

sağlık kuruluşlarında tıbbi cihaz teknolojisinin uygun olarak seçilmesini, doğru ve maksimum kapasitede 

kullanılmasını ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlayan bir süreçtir. Etkili ve verimli tıbbi cihaz 

yönetimi sağlık kuruluşlarında verimliliğin artırılmasında kilit rol oynamaktadır (Selvi, 2009:117). 

 

2. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın amacı, evren ve örneklemi, veri toplama aracı ve uygulanmasıyla ilgili 

bilgiler verilecektir. 

 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; özel hastanelerde tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanımının SWOT 

analizi ile değerlendirilmesidir. 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma çalışma evrenini İstanbul ilinde bulunan özel hastaneler oluşturmaktadır (n=108). Bu 

kesitsel çalışmada, 108 özel hastanenin radyoloji departmanındaki yönetici radyologlara ulaşılmıştır. 

Ülkemiz nüfusunun (75 627 384) yaklaşık %18’i (13 854 740) İstanbul’da yaşamaktadır (TUIK, 2013). 

Buna paralel olarak da özel hastanelerin de  %33’ü İstanbul’da bulunmaktadır (TUIK, 2013b). 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veriler; hastane özellikleri ve tıbbi görüntüleme cihazları kullanımının SWOT analizi ile ilgili 

sorulardan oluşan anket ile toplanmıştır. Her hastaneden bir yönetici radyolog ile yüz yüze görüşmeler 

yapılarak ithal tıbbi cihaz kullanımının güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri açık uçlu sorular 

ile değerlendirilmiştir. 

 

3. Bulgular 

İthal cihaz sektörünün SWOT analizine yönelik sorulara farklı oranlarda cevapların alındığı 

görülmüştür. İthal cihazların güçlü yönlerine bakıldığında; son teknoloji olması (%25), teşhis ve tedavide 



 

1011 
 

avantaj sağlaması (%15,9), cihazların kaliteli olması (%14,8) olarak bildirilmiştir (Tablo 1). Zayıf yanları 

arasında; firma desteği ve yedek parça sorunu (%45,7), yüksek maliyet (%25,7) ve dışa bağımlılık 

(%22.9) olduğu görülmüştür (Tablo 2). Hizmet kalitesinde artış (%25,6) ve son teknoloji kullanımı 

(%20,5) fırsatlar olmasına rağmen dışa bağımlılık (%37,0) ve yerel üretim üzerinde olumsuz etkisinin 

olması (%28,3) en önemli tehdit olarak tanımlanmıştır (Tablo 3 ve 4). 

Tıbbi cihaz kiralama/satın alma süreci sorunlarının başında yüksek cihaz maliyeti (%24,2), ithal 

ürünlerde yaşanan gelişmeler ve bakım/servis/onarım (%15.2) gelmektedir (Tablo 5). Cihazın kurumda 

kullanım sürecinde yaşanan sorunların başında deneyimli personel bulma (%20.7) ve yine 

bakım/servis/onarım (%10.3) gelmektedir (Tablo 6). Cihazların onarım sürecinde hizmet sunumunu 

etkileyen sorunların başında arıza/servis/bakım/yedek parça (%58.7) ve dolayısıyla başka güne randevu 

(%21.7) gelmektedir (Tablo 7). 

Cihazların performansına ilişkin değerlendirme raporları hazırlanırken arıza/servis/süre/ yedek 

parça maliyetleri ve aylık çalışma istatistikleri (%23.3) ile hasta sayısı (%21.7) dikkate alınan faktörler 

olarak görülmektedir (Tablo 8). Cihazların periyodik bakım sıklıları 3 ayda 1 (%27.9) ve 6 ayda 1 (%25.2) 

iken arıza olduğu zaman (%7.2)’dir (Tablo 9). 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Ülkemizde yeterli kayıt ve istatistiksel veri olmamasına rağmen toplam sağlık harcamaları 

içerisinde tıbbi cihaz, alet ve malzemelerinin payı oransal olarak fazla olmakla birlikte sektör teknolojik 

olarak önemli ölçüde dışarı bağımlıdır (Sargutan, 2006:144). Bazı temel sarf malzemeleri haricindeki 

pazar, genellikle ithalata dayalı uygulamaların etkisindedir. Tıbbi cihazların hemen hemen tümü, tıbbi alet 

ve malzemelerin büyük kısmı ithal edilmektedir (Sargutan, 2009:162) 

Araştırma grubumuza göre tıbbi cihaz ithalatının güçlü yünleri arasında en son teknolojinin takip 

edilmiş olması, teşhis ve tedavide avantaj sağlaması ve cihazların kaliteli olması yanıtı alınırken zayıf 

yanları arasında firma desteği ve yedek parça sorunu, yüksek maliyet ve dışa bağımlılık yer almaktadır. 

Sargutan’a göre de ithalat yoluyla edinme maliyetin yüksek olmasına neden olabilmekte (Sargutan, 

2009:190) ve cihazların kullandığı malzeme ve yedek parçaların çoğunlukla alternatifleri olmadığından 

üreticiye bağımlılık doğmaktadır (Sargutan, 2009b:83) 

Yine araştırma grubumuz tarafından ithal cihazların yarattığı fırsatlar hizmet kalitesinde artış ve 

en son teknoloji kullanımı;  tehditler ise dışa bağımlılık ve yerel üretim üzerinde olumsuz etkisinin olması 

olarak ifade edilmiştir. Benzer olarak Kaya 2008 yılında yaptığı bir çalışmada sektörel bazı yetkililere 

göre ülkemiz tıbbi cihaz üretiminin zayıf yanları arasında sektördeki uluslararası firmaların tekelci yapıları 

nedeniyle bu alanda yatırım yapılmasının zorlaştığı, tehditler arasında ise yüksek teknolojiye sahip 

yabancı üreticilerin tekelleşme çalışmaları sonucu yeni ve küçük firmaların satın alınması, bu firmaların 

rekabet gücünün fazla olması ve bu firmaların rekabet durumunda kendi üretim hacimleri ve diğer 

pazarlarındaki karlılıklarından yararlanabilecek olması belirtilmiştir (Sargutan, 2009:196-197). 

Çalışmamıza katılan radyologlara göre tıbbi cihaz kiralama/satın alma süreci, kullanım süreci ve 

cihaz onarım sürecinde hizmet sunumunu etkileyen sorunların arasında arıza/servis/bakım/yedek parça 

sorunları yer almaktadır. Sargutan’da cihazların kullandığı malzeme ve yedek parçaların alternatifleri 

olmadığından ithal cihaz üreticilerine stratejik bağımlılık doğduğu ve bunların bakım ve onarımını 

yapabilecek veya geçerli/gerekli teknik bilgileri verebilecek nitelikte teknik kadrolara sahip olmadıkları 

üzerinde durmaktadır (Sargutan, 2009:83;Sargutan, 2009b:87). Belirtilen sebepler doğrultusunda 

çalışmamıza katılan radyologlara göre hizmet sunumunu etkileyen bu sorunlardan ötürü randevuların 

başka güne kaydırılması sonucu hasta mağduriyeti gerçekleşmektedir. 

2003 tarihli TÜBİTAK Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli Sonuç Raporu’nda Tıbbi 

Cihaz, Alet ve Malzeme Alanında Türkiye’nin zayıf yanları arasında “Tıbbi cihaz ve aletlerin genellikle 

yurt dışından satın alındığı”, “Ünivesite-sanayi ilişkilerinin zayıf, sektöre ilişkin Ar-Ge çalışmalarının 
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yetersiz olduğu”; tehditler arasında ise “AB üyeliğinin bağımsız teknolojik gelişmeleri 

sınırlandırabileceği” hususundan bahsedilmektedir (Sargutan 2009:195). Oysa yerli üretimin gelişmesi 

ülke ekonomisinde büyüme, teknolojik gelişimin artması ve ilgili yan sanayinin gelişmesi anlamına 

gelmektedir (Mumcu ve ark, 2012:677). 

Sektörün ithalata dayalı olarak devam etmesinin ana sebepleri iç pazarın kamu alımları ağırlıklı 

yönlendirilmesi ve bu yönlendirmenin pazarı süreksiz ve güvensiz kılması, alımlarda ithalatın teşvik 

edilmesi sonucu iç üreticinin pazar bulamama endişesi, üretim için gerekli alt yapı maliyetlerinin 

yüksekliği, gerekli teknoloji ve bilgi birikimine ulaşma zorlukları, kalifiye eleman bulma güçlüğü ve 

maliyetinin yüksekliği, büyük ve çok uluslu şirketlerle uluslar arası rekabette karşılaşılabilecek güçlükler 

ile, yerli üretimin bu güçlükleri aşabilecek özel teşviklere sahip olmaması olarak sıralanmaktadır 

(Sargutan, 2009:188) 

Sürekli ithalat içinde olmak ülkeyi bilim ve teknoloji geliştirmekten alıkoyarak bağımlı bir pazar 

halinde tutmakta, sektörler arası birlik ve bilim-sanayi işbirliği gerçekleşmemektedir. Ar-Ge yerine ithalat 

yoluyla edinme hem pahalılığa hem de teknolojik geriliğe yol açabilmektedir. Dövize bağlı satın almalar 

darboğaz yaratabilmektedir (Sargutan, 2009:190) 

Sonuç olarak; sürekli gelişen ve dönüşen sağlık sektörü içinde gerek hasta beklentilerine karşılık 

verebilmek gerek eldeki kısıtlı kaynaklarla en doğru teknolojiyi kullanabilmek için hem kurum hem de 

ülke bazında kontrollü ve düzenli sağlık teknik ve teknoloji politikaları geliştirmek bir zorunluluk gibi 

görülmektedir (Sargutan,2005:142; Sargutan, 2009b:110). Özellikle ileri teknoloji cihazlar 

üretme/kullanım ve bakım/onarım/kalibrasyon süreçlerinin düzenlenmesi ilgili bir kurum tarafından tek 

elden yürütülmeli ve takip edilmelidir(Sargutan, 2005:143). İleri teknoloji kullanan sektörlerinden biri 

olan tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe Ar-Ge yatırımlarının, bilimsel çalışmaların ve araştırmacıların 

artması, büyük firmaların Ar-Ge merkezlerinin ülkemizde kurulmasının teşviki ve ülkemizde üretilmeyen 

tıbbi cihaz, malzeme ve ekipmanların belirlenerek bu konuda milli bir üretim politikasının belirlenmesi 

gerekmektedir (Sargutan, 2009b:168).  Küresel firmalarla rekabet edebilmek için sektördeki yerel 

firmaların birlikler kurarak daha büyük sermayeler oluşturmaları, sektördeki yerel firmalara ayrıcalıklı 

teşvik ve destek sağlanması; ülkemizi de önemli bir üretici ülke durumuna getirmekte ve ithal cihazlardan 

kaynaklanan sorunların çözümünde rekabeti teşvik ederek güçlü bir alternatif yaratmak konusunda önemli 

adımlar olarak görülmektedir. (Sargutan, 2009b:112).  

 

Kaynaklar 

1. Selvi Y, 2009. Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Cihaz Yönetimi, Yönetim, 63:99-118.  

2. Mollahaliloğlu S, Arı HO, Öncül HG, Gürsoz H, 2009. Türk Sağlık Sektöründe Tıbbi 

Cihazların Sayısal Durumu, Bölgesel Dağılımı Ve OECD Ülkeleri İle Karşılaştırmalar, Hacettepe Sağlık 

İdaresi Dergisi, 12(1):69-85. 

3 Sağlık Bakanlığı, 2007. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-

4131/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html, Erişim 09.07.2013. 

4. Sargutan AE, 2005. Sağlık Teknolojisi Yönetimi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 

8(1):113-144. 

5. Sargutan AE, 2009. Türkiye’de Tıbbi Cihaz ve Malzeme Üretimi, İstanbul Ticaret Odası 

Yayınları, 42, İstanbul. 

6. TUIK, 2013. Turkish Institue of Statistics, News bulletin 13425; Available from: 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13425 

7. TUIK, 2013. Turkish Institue of Statistics, Health Statistics, Available from: 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=252 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4131/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4131/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=252


 

1013 
 

8. Sargutan AE, 2006. Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi, 

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. 

9. Sargutan AE, 2009. Tıbbi Cihaz ve Malzeme İthalatı, Yarattığı Kayıplar ve Çözüm 

Önerileri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 43, İstanbul. 

10. Mumcu G, Köksal L, Çatar Ö, Şişman N, 2012. Tıbbi Görüntüleme Cihazlarında 

Teknoloji Yönetimi, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, Isparta. 

Tablo 1. İthalat Sektörü Güçlü Yanlar 

 n % 

Cihaz kalitesi/dayanıklılık 13 14.8 

Film/görüntü kalitesi 10 11.4 

Son teknoloji/ileri teknoloj 22 25.0 

Hizmet kalitesi/teşhis tedavi 14 15.9 

Yerel üretime ilham verir 9 10.2 

İstihdam sağlar 2 2.3 

Çeşitlilik/rekabet 3 3.4 

Firma desteği/servis/yedek parça 15 17.0 

Toplam  88 100.0 

 

Tablo 2. İthalat Sektörü Zayıf Yanlar 

 n % 

Firma desteği/servis/yedek parça 32 45.7 

Dışarıya bağımlılık 16 22.9 

Yüksek maliyet 18 25.7 

Tekel  2 2.9 

Fazla çeşitlilik 2 2.9 

Toplam  70 100.0 

 

Tablo 3. İthalat Sektörü Fırsatlar  

 n % 

Son teknoloji 8 20.5 

Alt yapının iyi olması 3 7.7 

Büyüyen sağlık sektörü 2 5.1 

Cihazlara aşinalık 3 7.7 

Hizmet kalitesinde artış 10 25.6 

Daha iyi firma desteği 2 5.1 

Ekonomik fiyat performans 7 17.9 

Yerli üretime fırsat 4 10.3 

Toplam  39 100.0 
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Tablo 4. İthalat Sektörü Tehditler 

 n % 

Dışa bağımlılık 17 37.0 

Yerel üretime sekte vurur 13 28.3 

Akreditasyon zorluğu 1 2.2 

Firma desteği eksikliği (servis) 8 17.4 

Yüksek maliyet 6 13.0 

Atıl cihaz sayısında artış 1 2.2 

Toplam  46 100.0 

Tablo 5. Kiralama/Satın Alma Süreci Sorunları 

 n % 

Farklı seçenekler arasında seçim 5 15.2 

Yoğun kullanılmayan cihazlarda kiralamaya gitme 1 3.0 

Cihaz maliyeti 8 24.2 

Cihazın ekonomik ömrü hesaplanır 1 3.0 

İthal ürünlerde yaşanan gelişmeler 5 15.2 

Bakım/servis/onarım 5 15.2 

Son teknoloji ürünlerin gizlenmesi 1 3.0 

Firma satış problemleri 1 3.0 

Finansal sorunlar sonucu yaşanan gecikme 3 9.1 

Leasing 1 3.0 

Markaların rekabeti 1 3.0 

Kullanıcı eğitimi 1 3.0 

Toplam  33 100.0 

 

Tablo 6. Cihazın Kurumda Kullanım Süreci Sorunları 

 n % 

Aktif (direk ve endirekt çekim) 4 13.8 

Fiziksel alan/yeterlilik 3 10.3 

Kullanım kolaylığı 1 3.4 

Enerji sarfiyatı 2 6.9 

Kötü kullanım 4 13.8 

Maliyet 2 6.9 

Bakım sırasında çekim kaybı 2 6.9 

Deneyimli personel bulma 6 20.7 

Bakım/servis/kalibrasyon 3 10.3 

Personel eğitimi 2 6.9 

Toplam  29 100.0 
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Tablo 7. Cihazların Onarımı Sürecinde Hizmet Sunumunu Etkileyen Sorunlar 

 N % 

Anlaşmalı/başka kuruma yönlendirilir 5 10.9 

Acil hasta tetkikleri yapılır 2 4.3 

Cihaz arızası/servis/bakım/parça 27 58.7 

Çekim yapılmaz 2 4.3 

Hasta mağduriyeti/başka güne randevu 10 21.7 

Toplam  46 100.0 

 

Tablo 8. Cihazların performansına ilişkin değerlendirme raporları hazırlanırken 

değerlendirilen faktörler 

 n % 

Fayda/maliyet analizi 7 11.7 

Arıza/servis/süre/yedek parça maliyeti 14 23.3 

Aylık çalışma istatistikleri 14 23.3 

Cihaz karşılaştırmaları 3 5.0 

Cihaz sayısı 1 1.7 

Personel sayısı 2 3.3 

Deneme çekimi/kalibrasyon 6 10.0 

Hasta sayısı 13 21.7 

Toplam  60 100.0 

 

Tablo 9. Cihazların Periyodik Bakım Sıklıkları 

 n % 

6 ayda 1 28 25.2 

3 ayda 1 31 27.9 

Yılda 1 14 12.6 

Ayda 1 11 9.9 

Firma belirler 7 6.3 

Biyomedikal belirler 2 1.8 

Arıza olduğu zaman 8 7.2 

Cihaza göre değişir 10 9.0 

Toplam  111 100.0 
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ÖZET 

İş doyumu sağlık hizmeti sunan organizasyonlar açısından son derece önemlidir. Bu çalışma 

özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumunu belirlemek ve iş doyumu ile 

demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanede gerçekleştirilen çalışmaya 198 sağlık 

çalışanı katılmıştır. Ölçme aracı olarak Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmış ve cinsiyet, yaş, 

medeni durum, görev,  eğitim durumu,  meslekteki çalışma süresi, kurumdaki çalışma süresi gibi 

demografik değişkenlerin iş doyumu üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Araştırma grubundaki çalışanların iş doyumu toplam puan ortalamasının orta düzeyde 

(71,11±12,84) olduğu belirlenmiştir.  Kadınların iş doyum puanının (69.62±13.22) erkeklere 

(73.88± 11.45) göre daha düşük olduğu da gözlenmiştir (p=0.033).  

Bu durum kadınların, eş ve anne olmaları nedeniyle yaşadıkları rol çatışmasının iş hayatına 

yansıması, erkeklere kıyasla daha ağır çalışmaları gerektiğini hissetmeleri nedenleri ile iş 

doyumlarının erkeklere göre daha düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, Minnesota İş Doyum Ölçeği, Sağlık Çalışanları 

 

JOB SATISFACTION OF HEALTH PROFESSIONALS WORKING IN PRIVATE 

HOSPITALS  

 

 

ABSTRACT 

Job satisfaction is a crucial concept for the health care organizations. Therefore, the aim of 

the study was to determine the level of job satisfaction and to evaluate the effect the socio-

demographic characteristics of the research group on job satisfaction.  

In the study, 198 health professionals participated who works in a private hospital, in 

İstanbul. Minnesota Job Satisfaction Questionnaire was used as a measurement tool and the effects 

of socio-demographic on the job satisfaction were assessed in the study.  

The mean total score of job satisfaction was found to be moderate level (71,11±12,84) in 

the study group. Score was significantly lower in females (69.62±13.22) than males (73.88± 11.45)  

(p=0.033). 
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This condition could be explained as the reflection of role conflict in females and feeling 

their severe working conditions compared to males.  

Key words: Health professionals, Job satisfaction, Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. 

 

1. Giriş ve Amaç 

Günümüzde kurumların yüksek rekabet ortamında birbirlerine üstünlük sağlayabilmeleri, 

bünyelerinde bulundurdukları insan kaynağının değeri ve performansı ile doğru orantılıdır. 

Çalışanlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü örgütlerde geçirmektedir. İş görenlerin işlerinden 

tatmin olmalarını sağlayacak imkanları sunmak onlardan yüksek performans alınmasını sağlayacak 

önemli bir etkendir (TOPAL, 2008, Sur et al., 2004). İş doyumu üzerine 1930’lardan itibaren 

binlerce araştırma yapılmıştır  (ASLAN, 2006).  

LOCKE’un 1976 da yapmış olduğu, araştırmaların çoğunda kullanılan, kabul görmüş 

tanıma göre, bireyin amaçlarına ulaşması ya da yüksek düzeyde verimlilik göstermesi doyum 

oluştururken amaçlarına ulaşamaması doyumsuzluğa neden olmaktadır (SAARI and JUDGE, 2004). 

Doyum, subjektif bir kavramdır. Doyum, insandan insana, kültürden kültüre de değişebilir. Sabit bir 

şekilde ifade edilemez. Doyuma ulaşıp ulaşmadığı yine, bu duyguyu yaşayan insanın dışa vurumu 

ile kendini gösterir (SAMADOV, 2006). İş doyumu, kişinin işine veya iş deneyimine biçtiği değer 

sonucu oluşan hoşa giden olumlu bir duygudur (SAARI and JUDGE, 2004). 

İş doyumunun önemini bireysel ve örgütsel açıdan ele almak mümkündür. Bireysel açıdan 

önemli olmasının nedenlerinden biri, kişinin fizik ve ruh sağlığını doğrudan etkilemesidir 

(SEVİMLİ and İŞCAN, 2005). Araştırmalar iş doyumsuzluğunun; stres, çatışma ve sıkıntıya yol 

açtığını (ÇETİNKANAT, 2000), işten gönüllü olarak ayrılma, işe geç gelme veya hiç gelmeme ve 

işle ilgili davranış bozukluklarına neden olabileceğini (ÇARIKÇI and OKSAY, 2004) 

göstermektedir.  

Bireyin yaşadığı iş doyumunu etkileyen unsurları da genel olarak bireysel unsurlar (yaş, 

cinsiyet, eğitim düzeyi, vb.) ve örgütsel unsurlar (işin yapısı, yöneticiler, çalışma koşulları, vb) 

olarak ikiye ayırmak mümkündür (ÇARIKÇI and OKSAY, 2004). 

İş doyumu, çalışma yaşamının kalitesinin artırılması, çalışma koşullarının düzenlenmesi, 

çalışanların psikolojik, ekonomik ve toplumsal gereksinimlerinin karşılanması ve çalışma 

yaşamından kaynaklanan sorunların en aza indirgenmesi ile sağlanabilmektedir (CAN et al., 2010). 

Sağlık hizmeti, diğer hizmet türlerinden birçok özelliği dolayısıyla farklılık göstermektedir. 

Özellikle, insan faktörü diğer sektörlerde olduğundan daha fazla önem taşımaktadır. Sağlık sektörü 

uzmanlık, yoğun teknoloji, bilgi birikimi ve hizmetin sunumunda farklı meslek profesyonellerinden 

oluşan insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinimlerinin, 

beklentileri doğrultusunda karşılanma düzeyini ifade eden iş doyumu; kişilerin başarılı, mutlu ve 

üretken olabilmelerinin en önemli koşullarından biridir. 

Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde emek- yoğun olarak hizmet üretiminin ve tüketiminin eş 

zamanlı ve yüz yüze gerçekleşmesi dolayısıyla, sağlık işletmelerinin başarısında sağlık 

çalışanlarının önemli bir yeri olduğu göz önüne alınarak, özel bir hastanede çalışan sağlık 

çalışanlarının iş doyumunu belirlemek ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkilerini incelemek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

2. Yöntem 

Bu çalışma, İstanbul İli sınırları içinde özel bir hastane sağlık çalışanlarının iş doyumunu 

belirlemek ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Araştırmada örneklem belirlenmemiş, raporlu, izinliler dışında çalışmamıza katılmayı kabul eden 

198 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları olarak, bilgi formu ve Minnesota İş doyum 

Ölçeği’nin kısa formu kullanılmıştır.  Minnesota İş Doyum Ölçeği, 20 sorudan oluşan 5’li Likert 

sisteminde 20-100 arasında puan alınabilen bir ölçektir. Puan arttıkça iş doyumunun arttığını 

gösterir. Puan değeri olarak 25 ve altı düşük iş doyumunu, 26- 74 orta iş doyumunu ve 75 ve üzeri 

ise yüksek iş doyumunu ifade etmektedir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 1985 yılında 

Baycan tarafından gerçekleştirilmiştir (BAYCAN, 1985, KÖROĞLU, 2012). 

Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16,0 istatistik programı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sosyo demografik verilerin ve ölçeğe ilişkin ifadelerin dağılımları, 

ölçeğin güvenilirlik analizi, gruplar arası karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda t testi, varyans 

analizi, “post hoc” testler ve korelasyon analizi yapılmıştır. 

Araştırmamızda, Minnesota iş doyum ölçeği güvenilirliği için Cronbach alpha değeri 

0,9454 bulunmuştur. 

3. Bulgular 

 

Tablo 1: Araştırmaya katılanların bazı sosyo-demografik özellikleri 

Özellikler Kategoriler n % 

Cinsiyet Kadın 134 68,0 

Erkek 63 32,0 

Cevapsız 1 0,5 

Yaş 

18-25 70 35,4 

26-35 84 42,4 

36-45 23 11,6 

46 yaş ve üzeri 19 9,6 

Cevapsız 2 1,0 

Medeni durum 

Bekar 96 48,5 

Evli 101 51,0 

Cevapsız 1 0,5 

Eğitim durumu 

Lise 74 37,3 

Ön Lisans 39 19,7 

Lisans 51 25,8 

Yüksek Lisans 13 6,6 

Doktora 18 9,1 

Cevapsız 3 1,5 

Kurumda çalışma süresi 

0-12 ay 85 42,9 

13-24 ay 42 21,2 

25-36 ay 27 13,6 

37-48 ay 41 20,7 

49-60 ay 3 1,5 

Çalışanın görevi 

Sağlık teknisyeni / 

Sağlık memuru 
58 29,3 

Ebe / Hemşire 108 54,5 

Doktor / Eczacı 31 15,7 

Cevapsız 1 0,5 

Toplam  198 100,0 
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Araştırma grubundaki çalışanların %68’i kadın; %42.4’ü 26-35 yaş aralığında ve %51.’i evlidir. 

Eğitim durumlarına bakıldığında, %37.3’ü lise, %6.6’si yüksek lisans, %9.2’si doktora derecesine 

sahiptir. Katılımcıların, %29.3’ü sağlık memuru-teknisyen, %15.7’si doktor, %54.8’i ebe-

hemşirelerden oluşmaktadır. 

Tablo 2: Araştırmaya katılanların iş doyumu ile ilgili ifadelere ilişkin cevapların ortalamalarının 

dağılımı ve toplam iş doyumu puanı 

 Ort. 

Standart  

Sapma 

İş doyumu ölçeğine ait ifadeler   

Her zaman meşgul etmesinden memnunum 3,4495 ,89271 

Tek başıma çalışma imkan vermesinden memnunum  3,4646 ,92141 

Ara sıra değişik şeyler yapabilmeme imkan vermesinden memnunum  3,3687 ,97711 

Toplumda saygın bir kişi olma şansını bana vermesinden memnunum  3,7005 ,83094 

Yöneticimin astlarını idare tarzından memnunum  3,5561 ,89552 

Yöneticimin karar vermedeki yeteneğinden memnunum  3,6091 ,88900 

Vicdanıma uygun şeyler yapabilme olanağımın olmasından memnunum  3,7107 ,87630 

Bana sabit bir iş olanağı sağlamasından memnunum  3,6923 ,88381 

Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağım olmasından memnunum  3,8974 ,85539 

Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansım olmasından memnunum  3,7056 ,85393 

Kendi yeteneklerimle bir şeyler yapabilme şansımın olmasından memnunum  3,8528 ,81670 

İş ile ilgili alınan kararların uygulamaya konmasından memnunum  3,5657 ,82673 

Yaptığım iş karşılığında aldığım ücretten  memnunum  2,9797 1,06885 

İşte terfi olanağımın olmasından memnunum  3,2642 1,08858 

Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini vermesinden memnunum  3,4264 ,90965 

Kendi yeteneklerimi uygulama serbestliğini vermesinden memnunum  3,5939 ,86753 

Çalışma şartlarından memnunum  3,2284 1,03194 

Çalışma arkadaşlarımın birbiriyle anlaşmalarından memnunum  3,6122 ,94062 

Yaptığım iş karşılığında takdir edilmemden memnunum  3,4670 ,99754 

Yaptığım işten dolayı edindiğim başarı duygusundan memnunum  3,8173 ,97787 

Toplam iş doyumu puanı 71,1170 12,84282 

 

Araştırma grubundaki çalışanların iş doyumu puanı genel ortalaması 71,08±12,86’dır. 

Araştırma grubundaki çalışanların “Yaptığım iş karşılığında aldığım ücretten memnunum”  

sorusuna verdikleri cevapların puan ortalaması 2.97±1.06; diğerlerinden daha düşük olduğu 

gözlenmiştir. 
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Tablo 3: Araştırmaya katılanların cinsiyete göre iş doyumu puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 n Ortalama Standart 

sapma 

t p* 

Kadın 126 69,6270 13,22587 -2,153 0.033 

Erkek  61 73,8852 11,45585 

* Eşleşmemiş T testi kullanılmıştır. 

Araştırma grubunda kadın ve erkeklerin iş doyumu puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=0.033). Araştırma grubundaki kadınların iş doyumu 

puan ortalaması 69,62±13,22 iken erkeklerin iş doyum puan ortalaması 73,88±11,45’dir.  Bu 

sonuçlar itibari ile erkeklerin iş doyum puan ortalaması kadınlara göre anlamlı derecede yüksektir.  

 

Tablo 4: Araştırmaya katılanların medeni duruma göre iş doyumu puan ortalamalarının 

karşılaştırılması  

 n Ortalama Standart 

sapma 

t p* 

Evli 94 72,5319 11,71590 1,692 ,092 

Bekar 93 69,3978 13,55034 

* Eşleşmemiş T testi kullanılmıştır. 

Araştırma grubunda evli ve bekarların iş doyumu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur (p=0.092). Araştırma grubunda çalışanlardan evli olanların iş doyum 

puan ortalaması 72,53±11.71, bekar olanların puan ortalaması 69.39±13.55’tir. 

 

Tablo 5: Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre iş doyumu puan ortalamalarının 

karşılaştırılması 

 

n Ortalama Standart 

sapma 

F p* 

Lise 71 72,1127 13,02585  

 

 

1,022 

 

 

 

0.397 

Önlisans 37 68,2703 10,28118 

Lisans 48 70,1042 13,96841 

Y.lisans 12 72,2500 19,73057 

Doktora 17 74,8824 6,22377 

Toplam  185 71,0865 12,86016 

* Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır 

Araştırma grubunda eğitim durumuna göre iş doyumu puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Araştırma grubunda çalışanlardan lise 
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mezunu olanların iş doyum puan ortalaması 72.11±13.02,  ön lisans mezunu olanların iş doyum 

puan ortalaması 68.27±10.28, lisans mezunu olanların iş doyum puan ortalaması 70.10±13.96, 

yüksek lisans mezunu olanların iş doyum puan ortalaması 72.25±19.73, ve doktora mezunu 

olanların iş doyum puan ortalaması ise 74.88±6.22 dir.  

 

Tablo 6: Araştırmaya katılanların görevlerine göre iş doyumu puan ortalamalarının 

karşılaştırılması   

 

n Ortalama Standart 

sapma F p* 

Sağlık memuru-teknisyeni 56 69,4286 11,97703 

2,150 0.119 
Doktor 29 75,4138 10,89403 

Ebe-hemşire 102 71,0392 13,51414 

Toplam 187 71,2353 12,77423 

* Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır 

Araştırma grubunda göreve göre iş doyumu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur (p=0.119).  Araştırma grubunda çalışanlardan sağlık memuru-

teknisyenlerin iş doyum puan ortalaması 69.42±11.97, doktorların iş doyum puan ortalaması 

75.41±10.89 ve ebe-hemşirelerin iş doyum puan ortalaması  71.03±13.51’dir. Araştırma grubundaki 

çalışanların iş doyumu puan ortalaması 71,23±12,77’dir.  

 

 

Tablo 7: Araştırma grubunda iş doyumu puanları ile yaş, meslekteki çalışma süresi ve kurumdaki 

çalışma süresi arasındaki ilişki 

  İş doyumu puanı  

Yaş r ,087 

p 0.240 

Meslekte çalışma süresi  

  

r ,065 

p 0.385 

Kurumda çalışma süresi   

  

r -,121 

p 0.100 

 

Araştırma grubunda iş doyumu puanları ile yaş, meslekteki çalışma süresi ve kurumdaki 

çalışma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). 

 

 



 

1022 
 

4. Tartışma ve Sonuç 

Araştırma grubunda; özel bir sağlık kuruluşunda görev yapmakta olan hekim, ebe-hemşire, 

sağlık teknisyeni-sağlık memurlarının, cinsiyet, medeni durum, yaş gibi demografik özelliklere göre 

iş doyumları ölçülmüştür. 

Araştırma grubundaki çalışanların %68’i kadın ve %51.3’ü evlidir.  Eğitim durumlarına 

bakıldığında, %37.9’u lise ve %9.2’si doktora derecesine sahiptir. Katılımcıların, % 29,4’ü sağlık 

memuru-teknisyen, % 15,7’si doktor, %54,8’i ebe-hemşirelerden oluşmaktadır.  

Araştırma grubumuzda erkeklerin iş doyum puan ortalamasının kadınların iş doyumu puan 

ortalamasına göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Literatürde iş doyumu ve cinsiyet 

değişkeni ile ilgili yapılmış araştırmalara bakıldığında birbiriyle tutarlı sonuçlara ulaşılamamış 

olduğu görülmektedir. Kadınların, eş ve anne olmaları nedeniyle yaşadıkları rol çatışmasının iş 

hayatına yansıdığı ve bu nedenle de iş doyumlarının erkeklere göre daha düşük olduğu (TÖZÜN et 

al., 2008) şeklinde yorumlanabilir. Bizim araştırmamızla uyumlu olarak erkeklerin iş doyumunu 

daha yüksek bulan çalışmalar (KESER, 2006, SAMADOV, 2006) olduğu gibi, fark olmadığını 

gösteren çalışmalar da (KARAKÖSE and KOCABAŞ, 2013, ÇELEN et al., 2004, EROL et al., 

2007, Kurçer, 2005) vardır.  

Yapılan araştırmalarda, işe yeni başlayan bireylerin becerilerini yeni kullanmaya 

başlamalarından dolayı diğer çalışanlara göre doyum düzeylerinin yüksek olduğu buna karşın 

ilerleyen zamanlarda çabaların karşılığının alınmadığı düşüncesi ile iş doyum düzeyinin düştüğü 

görüşü vardır. Yine yaşın ve iş deneyiminin artışı sonucu uyumun artması ile meslekte daha eski 

olanların iş doyum düzeyinin yine yükseldiği ile ilgili verilere rastlanılmaktadır (BOZKURT and 

BOZKURT, 2008). Bizim çalışmamızda bu duruma uygun olarak, en yüksek iş doyumu 26-35 yaş 

arası grupta, en düşük iş doyumu ise 46 yaş ve üzerinde bulunmuştur. Ancak yaş ile iş doyumu 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır (AKÇAMETE et al., 2001). CAN ve arkadaşlarının 

hentbol hakemlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

konulu çalışmalarında da yaşın iş doyumu üzerinde etkili bir değişken olmadığını belirtmişlerdir 

(CAN et al., 2010). 

Araştırma grubumuzda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen  (p>0,05) 

evli olanların iş doyum puan ortalaması (72,53±11.71) bekar olanların puan ortalamasından 

(69.39±13.55) yüksek bulunmuştur. Medeni durumun iş doyumu düzeyini etkileyen bir etmen 

olduğu kabul edilmektedir. Evliliğin kişiye düzenli bir yaşam sağlayarak, iş doyum düzeyini 

artırdığı düşünülmektedir (TÖZÜN et al., 2008). ÇELEN ve arkadaşlarının (ÇELEN et al., 2004), 

HAYRAN ve AKSAYAN’ın (HAYRAN and AKSAYAN, 1991) yaptığı çalışmalarda evli olanların 

iş doyumunun bekarlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak medeni durumun iş doyumunu 

etkilemediği (SÜNTER et al., 2006, EROL et al., 2007) (Kurçer, 2005) yönündeki sonuçlara da 

literatürde rastlamak mümkündür.  

Bizim araştırmamız eğitim durumuna göre iş doyumu puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ancak doktora düzeyinde eğitim alanların iş doyum 

puan ortalamasının diğerlerine göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  Araştırma sonucumuz ile 

birebir uyuşmamakla birlikte KAHRAMAN ve arkadaşlarının hemşireler üzerinde yaptıkları 

‘Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler’ isimli araştırma da eğitim 

düzeyi arttıkça iş doyumu puan ortalamalarının da anlamlı düzeyde arttığını belirtmişlerdir 

(KAHRAMAN et al., 2011). 

Araştırma grubumuzun yaptıkları göreve göre, iş doyumu ile ilgili gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bununla birlikte en yüksek iş doyumu doktorlara, en 

düşük iş doyumu ise sağlık memuru-sağlık teknisyenlerine aittir. 

Çalışmada meslekte çalışma süresi ile iş doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

tespit edilmemiştir (p>0,05) (Tablo 7). SÜNTER ve arkadaşlarının yapmış olduğu Pratisyen 



 

1023 
 

hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri konulu çalışmada, ÇAM’ın 

“Hemşirelerde Tükenmişlik ve Çeşitli Değişkenlere Göre incelenmesi” isimli çalışmada (ÇAM, 

1989)  da meslekteki çalışma süresi ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 

edilmemiştir (SÜNTER et al., 2006). Sonucumuzla farklılık gösteren, acil bakım teknikerlerinin iş 

doyumunun incelenen bir çalışmada çalışma süresi arttıkça iş doyum düzeyinin arttığı belirlenmiştir 

(ÇİNAR and KAVLAK, 2009).  Bunlara ek olarak araştırma grubumuzda iş doyumu puanları ile 

kurumdaki çalışma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.    

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının genel iş doyumu toplam puan ortalamasının 

(71,11±12,84) orta düzeyde olduğu görülmüştür. Fakat hastane çalışanlarının yaptıkları iş 

karşılığında aldıkları ücretten ve çalışma şartlarından memnuniyetlerinin düşük düzeyde olduğu da 

gözlenmiştir.      

Sonuç olarak, çalışma grubunun iş doyumlarının orta düzeyde olduğu, erkeklerin iş doyumu 

puan ortalamasının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç kadınların, eş ve 

anne olmaları nedeniyle yaşadıkları rol çatışmasının iş hayatına yansıması, erkeklere kıyasla daha 

ağır çalışmaları gerektiğini hissetmeleri nedenleri ile iş doyumlarının erkeklere göre daha düşük 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca yaş, yaptıkları görev, kurumda çalışma süresi, meslekte 

çalışma süresi ile iş doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı, en düşük iş 

doyumu parametresinin ise ücret olduğu da belirlenmiştir.  
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Giriş 

 

Temel amacı hastalık riskine karşı finansal koruma sağlamak olan sağlık finansmanı, çeyrek 

yüzyıldır dünya gündemindedir. Kamu sistemlerini zayıflatıp, piyasanın öncelikleri ve ihtiyaçlarına 

odaklanan neoliberal politikalar, sağlığın finansmanında da benzer roller üstlenmişlerdir. Kapitalist 

sistemin bir türlü aşılamayan küresel ekonomik krizleri, neoliberal politikaların yıkıcı etkilerini 

artırmaktadır. Bu ortamda bir yandan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi bazı uluslararası 

kuruluşlar, sosyal güvenliğin herkese yaygınlaştırılması için küresel kampanyalar başlatırken (ILO, 

2010), diğer yandan neoliberal tercihler doğrultusunda kullanıcı katkıları ile hastalığın finansal yükü 

her geçen gün bireylere yüklenmektedir.    

Öte yandan dünyada nüfusun yaklaşık üçte biri herhangi bir sağlık hizmetine 

erişememektedir. Daha fazlası ise yeterli sağlık güvencesi bulunmadığı için sağlık harcamaları 

nedeniyle finansal yıkım yaşamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre, küresel ölçekte 

gebelik nedeniyle 500.000 anne ölmekte ve 11 milyon çocuk 5 yaşına ulaşamadan hayatını 

kaybetmektedir (WHO, 2005a). Sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler de her geçen gün 

artmaktadır. Örneğin düşük gelirli ülkelerde kırsal bölgelerde yer alan kadınların yaklaşık %35’i 

profesyonel sağlık hizmetlerine ulaşabilirken (kentlerde %70’lere çıkmaktadır), yüksek gelirli 

ülkelerde bu oran %90’ları aşarak nüfusun tamamına ulaşmaktadır.  

Türkiye de dünyadaki bu çelişkili ortamda çelişkili tercihlerde bulunmaktadır. Örneğin 

2008 yılında yürürlüğe giren genel sağlık sigortası uygulaması ile bir yandan sağlık güvencesini 

tüm nüfusa yaygınlaştırma girişimlerinde bulunurken, diğer yandan her geçen gün artan kullanıcı 

katkıları yoluyla sağlık güvencesini bile anlamsız kılacak uygulamalara yönelmektedir.  

Bu çelişkilere dikkat çekmeyi amaçlayan çalışma, sağlık finansmanının tanımı amaçları ve 

işlevleri, sağlık finansmanında güvence kapsamı, Türkiye’de sağlık finansmanının genel görünümü 

konularına kısaca değindikten sonra, sağlık finansmanının temel hedefleri arasında yer alan güvence 

kapsamını genişletme ve derinleştirme konularındaki politika tercihlerini bir kez daha gündeme 

taşıyıp tartışmayı hedeflemektedir.  

 

 

1. Sağlık Finansmanının Tanımı, Amaçları ve İşlevleri 

 

Sağlık finansmanı, sağlık sektörü için kullanılacak finansal kaynakların toplanması, 

havuzlanması ve kullanılmasını içeren geniş kapsamlı bir kavram olarak tanımlanabilir (Lee ve 

Goodman, 2002: 97-119). 

Sağlık finansmanının amaçları şöyle sıralanabilir: 
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- Hastalığın finansal riskine karşı tüm nüfusa güvence sağlamak ve güvenceyi bireylerin 

hastalıkları dolayısıyla yoksullaşmamalarını sağlayacak düzeyde tutmak. 

- Sağlık finansmanı yükünü gelirle ilişkilendirerek, gelir düzeyi daha yüksek olanların daha 

fazla katkı sağlaması yoluyla finansmanda adaleti gözetmek.  

- Sağlık hizmetlerine erişimde adaleti sağlamak, diğer bir anlatımla ödeme gücü olanlar 

yerine ihtiyacı olanların hizmete erişimini sağlamak.  

- Hakların ve yükümlülüklerin açık bir şekilde ortaya konduğu, enformel ödemeler de dahil 

olmak üzere denetim, gözetim ve raporlamanın yer aldığı şeffaf ve hesap verebilir bir sistem 

geliştirmek.  

- Kaliteli sağlık hizmeti sunmayı ve kaynakların verimli kullanılmasını teşvik etmek.  

- Yönetsel verimliliği desteklemek (WHO, 2000).  

 

Sağlık finansmanının üç temel işlevinden söz etmek mümkündür: Gelir toplama, fon 

havuzlama ve hizmet sunuculara ödeme yapma (Kutzin, 2001: 171-2004; WHO, 2000: 95-96). 

Gelir toplama; hane halkları ve şirketlerden para toplama yöntemlerini gösteren bir fon 

oluşturma süreci olup kimin, hangi yöntemle, ne kadar ödeme yapacağı; bu ödemelerin kimleri ve 

neleri kapsayacağı ve ödemeleri toplayacak kurumları içermektedir.  

Gelir toplama yöntemlerini; vergiler, sosyal sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortası 

primleri, bireysel tıbbi tasarruf hesapları, cepten ödemeler, borçlar ve bağışlar oluşturmaktadır. 

Gelir toplama yöntemleri “finansman yöntemleri” olarak da adlandırılmaktadır. Geliri toplayan 

kuruluşlar kar amaçlı özel kuruluşlar, kar amacı taşımayan özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları 

olabilmektedir.  

Sağlık finansmanı için gelir toplamanın en önemli özelliği anılan gelirlerin hizmetin 

kullanımı öncesinde (cepten ödemeler dışında) toplanmasıdır. Cepten ödemelerin varlığı bazı 

bireylerin veya bazı hizmetlerin güvence altına alınmadığını göstermektedir. Hizmetin kullanımı 

öncesinde toplanan gelirlerin düzeyi, finansal riski yayma derecesi ve gelir düzeyi çok düşük olan 

bireylerin hangi oranda sübvanse edildiği, sağlık finansmanının gelir toplama başarısı ve 

finansmanda adalet açısından çok önemlidir.      

Sağlık finansmanında fon havuzlama; sağlık hizmetlerine yapılacak ödemelerin riskinin, 

fonlara katkı sağlayan tüm üyelerce paylaşılması temeline dayanan bir gelir biriktirme ve yönetim 

şeklidir. Geleneksel olarak “sigorta işlevi” adıyla da anılan fon havuzlamanın temel amacı, belirsiz 

sağlık ihtiyacının finansal riskini paylaşmaktır. Ayrıca fon havuzlama sağlık hizmetleri talebini 

destekleyip fon akışını garantilediğinden, hizmet sunucular için belirsizliği azaltmakta ve yeni 

yatırımlara yönelmeyi teşvik etmektedir. Gelir toplama işlevinde olduğu üzere fon havuzlama 

işlevini de farklı kurumlar yapabilmektedir. Ancak, geliri havuzlayan kuruluşlar ile gelir toplayan 

kuruluşlar genellikle aynı kuruluşlardır. 

Sağlık finansmanında hizmet sunuculara ödeme yapma; toplanan gelirlerin üyelerin sağlık 

hizmetleri kullanımı karşılığında hizmet sunuculara aktarılmasıdır. Fon havuzlamada olduğu üzere 

ödeme yapmada da kimin adına ödeme yapılacağı bellidir. Fon havuzlayan ve ödeme yapan 

kurumlar genellikle aynı olmaktadır. Hizmet sunuculara ödeme yöntemleri; hizmet başına ödeme, 

gün başına ödeme, vaka başına ödeme, kişi başına ödeme, global bütçe ve ücret ödemelerinden 

oluşmaktadır.  
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2. Sağlık Finansmanında Güvence Kapsamı  

 

Sağlık finansmanının temel hedefleri; herkese sağlık güvencesi sağlamak, sağlık 

hizmetlerine erişimi artırmak, sağlık hizmetleri finansmanında adaleti sağlamak, gelirin yeniden 

dağıtılmasına katkı sağlamak, sağlık hizmetleri finansmanında verimliliği ve sürdürülebilirliği 

sağlamak olarak sıralanabilir (Mossialos ve Dixon, 2002: 272-300). Çalışma kapsamında bu 

hedeflerden yalnızca sağlık güvencesi kapsamı ele alınıp incelenecektir.  

Sağlık finansmanında güvence kapsamı genellikle tüm nüfusa sağlık güvencesi sağlamak ve 

sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ile ilişkilendirilmektedir (Mossialos ve Dixon, 2002: 272-300).  

1948 yılında WHO Anayasası ile sağlığın bir hak olarak kabul edilmesi ve bu hakkın başta 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere birçok uluslararası belgede yer alması,  ülkelerin 

sağlık hakkını anayasalarıyla güvence altına almasına yol açmıştır. Öte yandan, 20. yüzyılın ilk 

yarısından itibaren vergilerle finanse edilen “Ulusal Sağlık Hizmetleri” sistemine sahip ülkelerin, 

genellikle vatandaşlık (veya ikamet) esası ile tüm nüfusa sağlık güvencesi sağlamaya başlamış 

olması, sağlık güvencesinin tüm nüfusa yaygınlaşması hedefinin tüm dünya çapında 

benimsenmesine yol açmıştır. Ayrıca 1978 Alma-Ata Bildirgesi’nde yer alan “herkes için sağlık” 

sloganı ile temel sağlık hizmetlerinin toplumun tümüne yaygınlaştırılmasının hedeflenmesi de bu 

açıdan önemli bir kilometre taşı olmuştur (WHO, 2005b). 

“Tüm nüfusa sağlık güvencesi sağlamak” kavramı yeterli sağlık hizmetlerini, ödenebilir bir 

fiyatla, tüm nüfusun hizmetine sunmak olarak tanımlanmaktadır. Burada sağlık finansmanı ile 

ilişkili olan sağlık hizmetlerini ödenebilir bir fiyatla tüm nüfusa sunmaktır. Bu durum hastalığın 

finansal riskine karşı koruma sağlamayı gerektirir. Tüm nüfusa sağlık güvencesi sağlamak, 

“kapsamın genişliği” olarak da adlandırılmaktadır.  

Kapsamın genişliği, bazı durumlarda hastalığın finansal riskine karşı koruma sağlamak için 

yeterli olamamaktadır. Herhangi bir cepten ödeme yapmadan ulaşılabilecek sağlık hizmetleri 

kapsamını gösteren “kapsamın derinliği” kavramı da hastalığın finansal riskine karşı koruma 

sağlama ile doğrudan ilişkilidir ve hizmete erişimi önemli ölçüde etkilemektedir. 

Tüm nüfusa sağlık güvencesi sağlamanın en önemli özelliği, tüm bireylerin toplam sağlık 

harcamalarının finansmanını paylaşması, diğer bir anlatımla riskin toplumsal düzeyde 

havuzlanmasıdır. Risk havuzu büyüdüğü ölçüde bireylerin kendi hastalıklarının riskinin finansal 

yükünü taşıma oranı azalmaktadır (Mossialos ve Dixon, 2002: 272-300).    

Tüm nüfusa sağlık güvencesi sağlamanın iki temel yöntemi bulunmaktadır. Birinci yöntem, 

temel finansman kaynağının genel vergi gelirleri olduğu ulusal sağlık sistemidir. İkinci yöntem işçi, 

işveren ve devlet tarafından finanse edilen sosyal sağlık sigortası sistemidir. Pratikte genellikle bu 

iki seçenek bir arada uygulanmaktadır.  

Küreselleşme ve özelleştirmeler ile kapitalizmin neoliberal evresinin tarih sahnesindeki 

yerini sağlamlaştırdığı 1990’lardan sonra, özellikle Sovyet bloğunun dağılmasının etkisiyle yarı 

kamusal bir finansman yöntemi olan sosyal sağlık sigortacılığı ile finansman tercihi artmıştır. Bu 

eğilim Türkiye’de GSS ile somutlaşmıştır. Sosyal sağlık sigortacılığı yöntemi ile tüm nüfusa sağlık 

güvencesi sağlamak genel olarak zorunlu bir hedef olmayıp, gelir ve meslek gruplarına ve yapılan 

katkılara göre değişmektedir. Ancak son yıllarda sağlık güvencesini bütün nüfusa yaygınlaştırma 

hedefi, sosyal sigortacılık modelini seçen ülkelerde de kapsamın tüm nüfusa yaygınlaştırılması 

çabalarını doğurmuş, bu yöntemle 27 ülke tüm nüfusa güvence sağlamıştır (Yenimahalleli Yaşar, 

2007: 150). Ancak sosyal sigortacılık yöntemi ile tüm nüfusa güvence sağlayan ülkeler bu başarıyı, 

primleri azaltıp vergileri artırarak elde etmişlerdir. Bu yolu Fransa, Almanya ve Hollanda gibi 
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sosyal sigortacılığın ilk ve önemli temsilcilerinin benimsemesi de ironik bir durumdur (Wagstaf, 

2009; Yenimahalleli Yaşar ve Uğurluoğlu, 2010: 45-55). 

Tüm nüfusa sağlık güvencesi sağlamak genellikle uzun bir süreci kapsamakta olup, yüksek 

ekonomik büyüme, formel istihdamın artışı, sistemi yönetebilecek tecrübeli personelin varlığı, 

dayanışma kavramının toplum tarafından benimsenmesi, hükümet yönetiminin etkililiği ve 

vatandaşların hükümete olan güveni gibi etmenler bu süreci hızlandırmaktadır (WHO, 2004; WHO, 

2005b; Carrin ve James, 2005: 45-64).  

 

 

3. Türkiye’de Sağlık Finansmanının Genel Görünümü  

 

Sağlık finansmanının işlevlerine sadık kalarak Türkiye’de sağlık finansmanı; gelir toplama, 

fon havuzlama ve hizmet sunuculara ödeme yapma alt başlıkları ile ele alınabilir.   

Türkiye’de sağlık finansmanın dört temel kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar vergiler, 

sosyal sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortası primleri ve cepten ödemelerdir.  

Türkiye’de toplam sağlık harcamaları finansmanının en önemli kaynağını sosyal güvenlik 

kapsamında yapılan harcamalar oluşturmaktadır. 1999 tarihinde toplam sağlık harcamaları 

içerisinde % 32,4 oranında yer kaplayan sosyal güvenlik kaynakları, 2008 tarihinde % 43.9’a 

yükselmiştir (Tablo 1).  

İkinci sırada 1999 yılında % 28,7 oranında yer alan, 2008 yılında % 29,1 ile yerini korumuş 

görünen vergiler bulunmaktadır. Vergi ve fonların sağlık finansmanındaki ağırlığı 1992-1998 yılları 

arasında % 46-40 aralığında seyretmiştir. Bu nedenle vergilerin finansmandaki ağırlığı son yıllarda 

önemli oranda gerilemiştir. 

Üçüncü sırayı hane halkları tarafından yapılan cepten harcamalar almaktadır. 1999 yılında 

% 29,1 olan cepten sağlık harcamalarının oranı 2008 yılında % 17,4’e gerilemiş görünmektedir. 

Ancak bu oransal gerilemeye rağmen, TÜİK verilerine göre hane halkı tüketim harcamaları 

içerisinde sağlığa ayrılan payın bu dönem aralığı içinde iki katını aşmış olması dikkat çekicidir. Bu 

oransal gerileme toplam sağlık harcamalarının cepten sağlık harcamalarından daha hızlı artması ile 

açıklanabilir.   

 

 

 

 

Tablo 1: Türkiye’de Toplam Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynakları, 1999 - 2008 (Milyon 

TL, %)  

Finansman 

Kaynağı 

1999 % 2001 % 2003 % 2005 % 2008 % 

Merkezi Devlet 1.274 25.

5 

3.612 29.1 6.317 26.0 9.520 26.9 15.94

8 

27.6 

Yerel Devlet 158 3.2 231 1.9 482 2.0 467 1.3 865 1.5 

Sosyal Güvenlik 1.616 32.

4 

4.595 37.1 10.66

2 

43.9 14.00

0 

39.6 25.34

6 

43.9 

Genel Devlet 

Toplam 

3.048 61.

1 

8.438 68.1 17.46

2 

71.9 23.98

7 

67.8 42.15

9 

73.0 
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Hane halkları 1.449 29.

1 

2.832 22.8 4.482 18.5 8.049 22.8 10.03

6 

17.4 

Diğer özel 488 9.8 1.126 9.1 2.335 9.6 3.323 9.4 5.545 9.6 

Özel Sektör 

Toplam 

1.937 38.

9 

3.958 31.9 6.817 28.1 11.37

2 

32.2 15.58

0 

27.0 

Genel Toplam 4.985 100 12.39

6 

100 24.27

9 

100 35.35

9 

100 57.74

0 

100 

Top.Sağ.Harc./GS

YİH, % 

4,8 - 5,2 - 5,3 - 5,4 - 6,1 - 

Kaynak: TÜİK Sağlık Harcamaları verilerinden üretilmiştir.  

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası, “…nüfusun tümüne, 

hakkaniyete uygun, eşit, koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık hizmeti sunumunu finanse 

etmek…” amacıyla (Başbakanlık, 2005), 1 Ekim 2008 tarihinde tam olarak yürürlüğe girmiştir.  

Türkiye’de GSS sistemi, finansmanın üç temel işlevini bir arada yürüten bir yapıya sahiptir. 

GSS sistemi, mevcut sağlık güvencesi programlarını bir çatı altında toplamanın yanı sıra güvence 

kapsamı dışında kalan işsizlik sigortası dışındaki işsizler, isteğe bağlı sigortalılar, oturma izni almış 

yabancılar ile Kanun’un 60. maddesinde sayılmayan diğer kişileri de primleri kendilerince ödenmek 

kaydıyla kapsam altına almıştır. Primleri kendileri tarafından ödenmek suretiyle tüm nüfusa sağlık 

güvencesi sunmayı amaçlayan bu düzenleme, sigortaya erişimi istihdam ile bağlantılı olmaktan 

çıkarmıştır.  

GSS sisteminin en temel geliri primlerdir. GSS primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına 

tabi olanlar için prime esas kazancın % 5’i sigortalı, % 7,5’i işveren katkısı olmak üzere % 

12,5’idir. Yalnızca GSS’na tabi olanların primi ise, prime esas kazancın % 12’sidir. Devlet prime 

esas kazancın % 3’ü oranında katkıda bulunmaktadır.  

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bazı istisnalar hariç zorunlu GSS uygulamasına geçilmiştir. 

Buna göre; zorunlu GSS kapsamına alınan herkes prim ödemeye başlamıştır. Primleri kendileri 

tarafından ödenen bu kişilerin ödeyecekleri prim miktarının tespit edilmesi için gelir testi 

uygulaması başlatılmıştır. Bu tarihten itibaren Yeşil Kart süresi dolanlar da gelir testi uygulamasına 

tabi tutulmaktadırlar. Uygulama kapsamında, “harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan 

doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak 

tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan 

vatandaşlar” dışında kalanlar prim ödeyecektir. Bu kapsamda ödenecek prim miktarları ile ödeyecek 

kişi sayısı Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: Kişi başı aylık gelire göre ödenecek GSS prim miktarı, TL, Temmuz-Aralık 2013 (Brüt 

Asgari Ücret = 1021,50 TL) 

Kişi Başı Aylık Gelir Gelir 

Aralığı 

GSS Prim Tutarı Kişi Sayısı* 

Brüt asgari ücretin üçte birinin 

altında gelire sahip olanlar 

0 – 340,50 

TL 

Primi devlet tarafından 

ödenecek  

11.454.437 

Brüt asgari ücretin üçte biri ile brüt 

asgari ücret arasında gelire sahip 

olanlar 

340,50 – 

1021,50 TL 

340, 50 X %12 = 

40,86 TL 

4.377.736 
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Brüt asgari ücret ile brüt asgari 

ücretin iki katı arasında gelire sahip 

olanlar 

1.021,50 – 

2043 TL 

1021,50 X %12 = 

122,58 TL 

476.132 

Brüt asgari ücretin iki katından fazla 

gelire sahip olanlar 

2043 TL ve 

üstü 

2043 X %12 = 245,16 

TL 

87.834 

  *22 Nisan 2013 itibariyle. 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mart 2013 Sosyal Yardım İstatistikleri Bülteni, s.36.  

 

Sistemin ikinci temel kaynağını kullanıcı katkıları ve ilave ücretler gibi diğer cepten 

ödemeler oluşturmaktadır. Katılım payları; Sağlık Bakanlığı (SB) tarafından yetkilendirilmiş ayakta 

tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, vücut dışı protez ve 

ortezler, yardımcı üreme yöntemi tedavileri için alınmaktadır. Ayrıca reçete bedelleri, ilave ücretler, 

istisnai sağlık hizmeti ücretleri gibi katılım payları da bulunmaktadır.  

Katılım payları ve ilave ücret alınan diğer hizmetler Tablo 3’te, istisnai sağlık hizmeti için 

ödenecek ilave ücretler ise Tablo 4’te yer almaktadır.  

Fon havuzlama, gelirin havuzlanma şekli ile kaynakların hizmet sunuculara nasıl tahsis 

edildiği sorularına yanıt vermektedir. GSS sisteminin tek bir fon havuzu oluşturması, riskin ve 

gelirin yeniden dağıtımına en üst düzeyde hizmet ederek sosyal dayanışmayı artırma potansiyeli 

taşımaktadır. Ayrıca tek fonun yönetim maliyetlerini azaltma potansiyeli de bulunmaktadır.  

 

Tablo 3: Sağlıkta katılım payları, ilave ücretler, Mart 2012. 

Katılım payı veya ilave ücret 

alınacak hizmetler 

Miktarlar 

Reçete bedeli 3 kaleme kadar 3 TL,  

Sonraki her kalem/kutu için ilave 1 TL 

Muayene ücretleri 

1. Sağlık ocakları / Aile 

hekimleri 

2. Devlet / Üniversite 

Hastaneleri (+ Yeşil alan acil 

servisler) 

3. (Anlaşmalı) Özel Hastaneler 

(+ Yeşil alan acil servisler) 

 

3 TL reçete bedeli + 1 TL üç kalem ilacı geçen her 

kalem/kutu için ilave ücret 

8 TL muayene ücreti + 3 TL reçete + 1 TL ilave ücret  

15 TL muayene ücreti + (3 TL reçete + 1 TL + … ilave 

reçete ücreti) + ilave ücret 

10 gün içinde aynı branştan 

tekrar muayene 

Ek 5 TL 

İlaç katılım payı SGK’dan gelir ve aylık alanlar için %10, diğer kişiler için 

%20 

Tıbbi malzeme katılım payı SGK’dan gelir ve aylık alanlar için %10, diğer kişiler için 

%20 

Yardımcı üreme yöntemi katılım 

payı 

Birinci denemede %30, kinci denemede %25.  

Eşdeğer ilaç farkı Sınırsız 

Yatak ücreti İki kişilik odada %150 (30x1,5= 45TL), tek kişilik odada 

%300 (30x3 = 90TL)       
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Günübirlik tedavi ücreti  10,12 x 3 = 30, 36 TL 

Özel sektörde ilave ücret %30 - %90 

Röntgen, laboratuar hizmeti  Özel hastanelerde (ilave) ücretli 

İstisnai sağlık hizmeti ücreti Robotik cerrahi, diş protezleri, vb. SGK Fiyatının %300’ü.  

 

 

Tablo 4: Bazı istisnai sağlık hizmetleri bedelleri, Mart 2012.  

Tıbbi İşlem SGK Fiyatı Hastanın Ödeyeceği Ücret 

Epidural anestezi ile (ağrısız) doğum  425 TL 1.275 TL 

Lazerli (kansız, bıçaksız) prostat 

tedavisi 

1.200 TL 3.600 TL 

Katarakt ameliyatı 410 TL 1.230 TL 

(Robotik) Prostat ameliyatı 2.653 TL 7.959 TL 

(Robotik) Safra kesesi ameliyatı 720 TL 2.160 TL 

(Robotik) Histerektomi ameliyatı 933 TL 2.801 TL 

(Robotik) Böbrek nakli 1.849 TL 5.548 TL 

(Robotik) Böbrek ameliyatı  2.800 TL 8.400 TL 

 

Sağlık hizmet sunucularına ödeme yapma işlevi, hizmetlerin kimden, hangi fiyatla alınacağı 

ve nasıl ödeneceği sorularına yanıt vermektedir. GSS hem kamu hem de özel sektörden hizmet satın 

almaktadır.  

SGK, SB hastaneleri dışındaki hizmet sunucular ile sözleşmeler yoluyla hizmet satın 

almaktadır. Özel sektör ve üniversite hastanelerine hizmet başına ödeme yapmaktadır. Ancak bazı 

hastalıklar için paket fiyat anlaşmaları da yapılmaktadır. Üniversite hastanelerine kısmi götürü bedel 

üzerinden (global bütçe) de ödeme yapılmaktadır.  

Harcamaların kısıtlanması amacıyla SB hastaneleri 2006 yılında global bütçe uygulamasına 

geçmiştir.  

2009 yılı başında SB ile SGK arasında da “götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi” 

imzalanarak global bütçe uygulaması başlatılmıştır. İleride üniversite hastaneleri ile özel sektör için 

de farklı ödeme tekniklerinin, ilaç sektörü için ise global bütçe uygulamasının değerlendirildiği 

duyurulmaktadır.  

Hastanelerde yatan hastalar için Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG), ayaktan kabul edilen 

hastalar için ise Branş Bazlı Ayaktan Gruplar sistemine dayalı ödeme yöntemi 1 Kasım 2010 

tarihinde pilot uygulama olarak başlatılmış, 2011 yılında bütün hastanelere yaygınlaştırılması 

planlanmıştır. 2011 yılı itibariyle TİG’e dayalı ödeme yöntemi, global bütçenin kamu hastanelerine 

dağıtımında %15 etkili olacak biçimde kullanılmaktadır.  

 

4. Türkiye’de Sağlık Finansmanında Güvence Kapsamı  

 

 Sağlık hizmetleri finansmanı için kaynak oluşturma yönteminin hem sigortaya hem de sağlık 

hizmetlerine erişimi etkilediğini belirtmekte yarar vardır. Bu çerçevede Türkiye’de sağlık 

finansmanında güvence kapsamı; sağlık güvencesi tüm nüfusa yaygınlaştırılabildi mi? ve sağlık 

hizmetlerine erişim arttı mı? sorularına yanıt aranarak değerlendirilecektir.  
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4.1. Türkiye’de Sağlık Güvencesi Tüm Nüfusa Yaygınlaştırılabildi mi? 

 

Türkiye’de 1950 yılında işçi statüsünde çalışanlar için gündeme gelen zorunlu sosyal sağlık 

sigortası sistemi zamanla bağımsız çalışanlara da yaygınlaştırılmış, 2008 yılında yürürlüğe giren 

GSS sisteminde 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu GSS uygulamasına geçilmesi ile tüm 

nüfusa yasal olarak yaygınlaştırılmıştır
84

.  

 

Tablo 5: Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kapsamı, 2005-2012 

Sosyal Güvenlik 

Kapsamı 

2005 2007 2009 2011   

(Aralık) 

2012 

(Aralık) 

Aktif sigortalılar 13.156.439 14.763.075 15.096.728 17.374.631 18.352.859 

Pasif sigortalılar 7.504.453 8.279.444 9.173.750 9.274.682 10.382.419 

Bağımlılar (kişi) 31.423.261 33.070.537 33.989.891 36.348.316 33.807.725 

Aktif/pasif oranı 1,92 1,95 1,78 1,87 1,90 

Özel sandıklar 307.161 310.850 331.205 350.890 356.040 

Sosyal güvenlik 

kapsamı  

52.391.314 56.423.907 58.591.574 64.088.819 62.899.043 

Türkiye nüfusu 69.000.225 70.586.256 72.561.312 74.724.269 75.627.384  

Sigortalı nüfus  

(%) 

76 80 81 86 83 

Primsiz Ödemeler 

2022 s. kanuna 

göre aylık alanlar 

1.266.268 1.244.174 1.321.373 1.337.989 … 

Diğer kanunlara 

göre aylık alanlar 

52.112 51.053 50.017 49.158 … 

Yeşil kartlı sayısı 7.256.000 9.355.279 9.647.131 8.865.470 11.357.306 

Kaynak: SGK 2011 ve 2012 Ocak ve Aralık Ayları Sigortalı İstatistikleri verilerinden üretilmiştir.  

 

Tablo 5 Türkiye’de sosyal güvenlik kapsamını göstermektedir. SGK verilerine göre Aralık 

2012 itibariyle nüfusun % 83’ü  (62 milyon 899 bin kişi) sosyal sigorta kapsamı altındadır.  Bu 

rakama 11 milyon 357 bin yeşil kartlı sayısı eklendiğinde toplam 74 milyon 256 bin (nüfusun % 

98,2’si) kişinin yasal olarak kapsam altında, 1 milyon 371 bin kişinin ise kapsam dışında olduğu 

görülmektedir.  

Kapsam dışında kalan yaklaşık 1,4 milyon kişi de, 2012 başından itibaren zorunlu kapsama 

alınmıştır. Tablo 2’de yer alan 2013 verilerinin hatırlanması yararlı olacaktır. Tablo 2’de yer alan 

verilere göre 2013 Nisan ayı itibariyle 4.377.736 kişi aylık 40,86TL, 476.132 kişi aylık 122,58TL 

ve 87.834 kişi ise aylık 245,16TL ödemek kaydıyla sistemden yararlanmaya başlamıştır.  

Ayrıca 2012 Aralık tarihi itibariyle toplam 3.228.598 kişi özel sağlık sigortası kapsamında 

bulunmaktadır.   

 

4.2. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttı mı? 

                                                           
84

 Yasal düzeyde atılan bu adımın fiili bir sonuç doğurabilmesi için prim ödeme yükümlüsü olan bütün kişilerin 

düzenli prim ödemeleri gereklidir. Bu durumun pratikte pek mümkün olmadığı, bağımsız çalışanların yaklaşık 

yarısının sürekli prim borçlusu olmalarından bilinmektedir. 
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Sağlık güvencesi kapsamı altında olma sağlık hizmetlerine finansal yönden ulaşabilme 

açısından gerekli ancak yeterli bir adım değildir. Güvence kapsamında olanların hizmete erişimi 

için getirilen prim şartları, kullanıcı katkıları ve diğer cepten ödemeler sağlık hizmetlerine erişimi 

olumsuz yönde etkilemekte, hatta kimi durumlarda güvence altında olmayı dahi anlamsız kılabilme 

potansiyeli taşımaktadır.  

GSS sisteminin hizmete erişim için prim koşulları barındırmayı sürdürdüğü, bunun yanı sıra 

ilk kez gündeme gelen bazı kullanıcı katkıları ve diğer cepten ödemelerin söz konusu olduğu 

bilinmektedir.   

Ancak son 10 yılda sağlık hizmetleri kullanımında önemli bir artış yaşandığı da gözden 

kaçırılmamalıdır. 2002 yılında 3.2 olan yıllık ortalama hekime başvuru sayısı 2011 yılında yaklaşık 

üç kat artarak 8.2 ile, 2010 yılı için 6.4 olan OECD ortalamasını oldukça aşmıştır. Öte yandan kişi 

başına hastane müracaat sayısı 2002 yılında 1,9’dan 2011 yılında 4.5’e yükselmiştir (SB, 2011). Bu 

artışların ne kadarının güvence kapsamı genişlemesi veya hizmete erişimin artması, ne kadarının 

hizmet başına ödeme yapan performans vb gibi diğer uygulamalardan kaynaklandığının 

aydınlatılmasına mutlaka ihtiyaç bulunmaktadır.   

 

 

Hizmete Erişim İçin Gerekli Prim Koşulları: 

SSGSS Yasası, GSS’li ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilmeleri için primleri devlet tarafından ödenecekler ve aylık ve gelir almakta olanlar 

dışındaki tüm GSS sigortalılarının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki bir yıl 

içinde toplam 30 gün GSS primi ödeme gün sayısının bulunması koşulunu aramaktadır.  

Kendi adına ve hesabına çalışanlar ile 60.maddede sayılmayan ve başka bir ülkede sağlık 

sigortası yardımlarından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşların 30 gün GSS primi ödeme gün 

sayısına sahip olma şartının yanı sıra, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla 

prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şartını da aramaktadır.  

Ayrıca isteğe bağlı sigortalı ve yabancılar kapsamında olanlar için ise bu şartla birlikte kısa 

ve uzun vadeli sigorta primleri dahil GSS prim borçlarının bulunmaması gereklidir.  

2012 başından itibaren gelir testinden geçerek zorunlu sigortalı olanların da hiç borcunun 

olmaması şartını aramaktadır.  

SGK verilerine göre Ocak 2011 tarihinde kendi adına ve hesabına çalışanların (4/b, 

Bağkur’lular) % 53,4’ü borç nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadır
85

. Rakamlarla bakmak 

gerekirse 1.792.828 aktif 4/b sigortalısı ve yaklaşık 3 katı tutarındaki 5,4 milyon bağımlısı olmak 

üzere toplam 7,2 milyon kişi (yaklaşık nüfusun % 10’u)  sosyal güvence kapsamında görünmesine 

rağmen hizmete erişememektedir.  

13 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Torba Yasa, Bağ-Kur’a prim borcu olup 

sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar için yeni düzenlemeler getirmiştir. Yasa’ya göre; 

- 4/B bendi (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan 

borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması ve ilk taksitini 

ödemeleri kaydıyla, hak sahipleri de dahil genel sağlık sigortasından yararlanmaya 

başlatılacaklardır. 

                                                           
85

 SGK Aylık İstatistik Bültenlerinin formatı değiştirilmiş olup, daha güncel olan bültenler bu verilere yer 

vermediğinden Ocak 2011 verileri kullanılmıştır.  
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- Ayrıca Bağ-Kur’a prim borcu olanlardan başka bir işyerinde 4/a kapsamında normal sigortalı olarak 

çalışmaya başlayanlar ve adlarına 30 günlük prim ödemesi yapılanlar sağlık yardımlarından 

yararlanmaktadırlar. 

Ancak borçlu Bağ-Kur’luların ne kadarının borçlarını yapılandırdıkları, borçlarını  

yapılandıranların ne kadarının primlerini düzenli ödediklerine dair verilere ulaşılamamıştır.  

İkinci olarak, sisteme 2012 tarihinden sonra zorunlu olarak dahil olanlardan primini kendileri 

ödemek zorunda olan yaklaşık 5 milyon kişinin (tam olarak 4.941.702 kişi) ne kadarının düzenli 

prim ödediği de bilinmemektedir. Bu grupta yer alanlardan geliri brüt asgari ücretin üçte biri ile brüt 

asgari ücret arasında (340,50 TL – 1021,50 TL) olanların (yaklaşık 4,4 milyon kişi), özellikle asgari 

ücretin üçte birinin çok az üzerinde gelire sahip olanların düzenli prim ödemekte zorlanma olasılığı 

çok yüksektir.   

 

Hizmet Kullanımı Sırasında Ödenmesi Gereken Kullanıcı Katkıları ve Diğer Cepten 

Ödemeler:  

Kullanıcı katkıları ve diğer cepten ödemelerdeki artışın hizmete erişimi ne oranda 

engellediği araştırılması gereken bir diğer önemli konudur. Bu konuda yapılan bir araştırma, 

Türkiye’de tedaviyi yarım bırakma nedenleri arasında maddi yetersizliğin, Yeşil Kart’lılarda % 93, 

sigortalı olanlarda ise % 73 oranında olduğunu ortaya koyarak bu engelin önemli boyutlarda 

olabileceğine ışık tutmaktadır (Tatar vd, 2003: 64).  

Türkiye’de cepten sağlık harcamaları oran olarak geriliyor görünmesine rağmen miktar 

olarak artmaktadır. TÜİK verilerine göre 1999 yılında 1,4 milyar TL civarında olan hane halkı 

cepten sağlık harcaması 2008 yılında 10 milyar TL’ye ulaşmıştır. 1999 yılında % 29,1 olan toplam 

sağlık harcamaları içerisindeki cepten harcama oranı 2007 yılında % 21,8’e, 2008 yılında ise 

%17,4’e gerilemiştir. Ancak 1999 yılında 23 TL olan kişi başı cepten sağlık harcaması 2007 yılında 

158 TL’ye, 2008 yılında ise 141 TL’ye ulaşmıştır (SB, 2011:149).  Daha önce belirtildiği üzere bu 

küçük gerilemenin toplam sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranının aynı dönem içerisinde 

neredeyse ikiye katlaması ile ilişkili olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

TÜİK verilerine göre 2008 yılında 10 milyar 36 milyon olan özel sektör sağlık 

harcamalarının % 64,4’ü hane halkları tarafından gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan %35,6’sı özel 

sigorta vd. harcamalardan oluşmaktadır. TÜİK harcamalara göre milli gelir verileri, ailelerin, 

tüketim harcamaları içinde sağlığa yaptıkları harcamaların payının 1998 yılında % 2,6 iken 2009’da 

ikiye katlayarak % 5,4’e çıktığını göstermektedir. 

Türkiye’deki gelir dağılımı ve yoksulluk verileri, cepten ödemelerin hizmete erişimi ne 

oranda engelleyeceği konusunda bilgi verebilir. Bu veriler ayrıca 2012 tarihinden itibaren gelir 

testinden geçerek sisteme zorunlu prim ödeyerek dahil olan sigortalıların düzenli prim ödeme 

kapasitelerini göstermesi bakımından da önemlidir.   

2011 yılında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlere göre oluşturulan yüzde yirmilik 

gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %46,7 iken, en düşük 

gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %5,8’dir. 2007 ve 2008 yıllarında ilk dört 

20’lik dilimin toplam gelirden aldığı pay küçük de olsa artmaya başlamışken (2007 yılında 

dördüncü dilim hariç), 2009 yılında her dört dilimde de küçük oranlarda gerileme gözlenmektedir. 

2010 ile kıyaslandığında ise, 2011 yılında en düşük gelire sahip ilk iki yüzde yirmilik gruptakilerin 

oranlarında (sırasıyla %5,8 ile %10,6) herhangi bir değişiklik gözlenmez iken, üçüncü yüzde 

yirmilik gruptakilerin oranı %15,3’ten %15,2’ye, dördüncü yüzde yirmilik gruptakilerin oranı 

%21,9’dan %21,7’ye gerilemiştir. Bu gerileme son yüzde yirmilik gruptakilerin %46,4’ten 
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%46,7’ye yükselmesine neden olmuş olup, Gini katsayısındaki bozulma ve son yüzde yirmilik dilim 

ile ilk yüzde yirmilik dilimin birbirine oranında da gözlenmektedir. Buna göre, Gini katsayısı 2010 

yılında 0.402’den 2011 yılında 0.404’e çıkmıştır, son yüzde yirmilik grubun toplam gelirden aldığı 

pay ise ilk yüzde yirmilik gruba göre 8 kat fazladır.  

Türk-İş’in yaptığı araştırmalara göre, dört kişilik ailenin yıllık gıda harcaması (açlık sınırı) 

ile zorunlu harcaması (yoksulluk sınırı) artış oranı asgari ücretin artış oranından fazladır. 2013 

yılının Haziran ayında açlık sınırı olarak da nitelendirilen dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve 

yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 1.022 TL; yoksulluk sınırı olarak 

nitelendirilen gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, 

sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise 3.328 TL’dir. 

Yine Türk-İş tarafından bir işçi için belirlenen yaşama maliyeti Haziran 2013 dönemi için 1.144,63 

lira olarak hesaplanmıştır.  

TÜİK verilerine göre, 2009 yılında Türkiye’de bireylerin yaklaşık %0,48’i (339 bin kişi) 

sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, %18,08’i (12 milyon 751 bin kişi) ise gıda ve gıda 

dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 2008 yılında bu oranlar sırasıyla 

%0,54 ve %17,11’dir. Yoksulluk sınırının altında yaşayanlar bir önceki yıla göre 818 bin kişi 

artmıştır. Yine TÜİK verilerine göre 2009 yılında sürekli yoksulluk riski altında yaşayanların oranı 

%17,3 iken 2010 yılında %18,5’tir.  

OECD verilerine göre yoksulluk 2009 yılında ortalama 1 puan artmıştır. Türkiye’deki 

yoksulluk oranı %17 ile %11,1 olan OECD ortalamasından yüksektir. Türkiye yoksullukta OECD 

ülkeleri arasında Meksika (%21), İsrail (19,9), Şili (18,9) ve ABD (17,3)’den sonra beşinci 

sıradadır. Türklerin neredeyse yarısı (%49) mevcut gelirleri ile yaşamakta zorlandıklarını 

belirtmektedirler. Türkiye bu oranla Macaristan (%73) ve Yunanistan (63)’dan sonra üçüncü 

sıradadır (OECD, 2011).  

TÜİK tarafından sunulan nüfusun yaşam koşulları göstergeleri de bazı ip uçları 

vermektedir. TÜİK’e göre kurumsal olmayan nüfusun; 

- % 59,6’sı kendilerine ait konutta oturmaktadır.  

- % 41,6’sının konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.” sorunlar söz 

konusudur. 

- % 41,7’sinin oturduğu konutta “izolasyondan dolayı ısınma sorunu” yaşanmaktadır. 

- % 61,8’inin hanesinin taksit ödemeleri ve borçları (konut alımı ve konut masrafları dışında) 

bulunmakta, bu borç ödemeleri, % 26,2’sinin hanesine çok yük getirmektedir. 

- % 86,5’i “evden uzakta bir haftalık tatili”, % 67,6’sı “beklenmedik harcamalarını” ve % 80,3’ü 

“yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik nedenlerle 

karşılayamamaktadır.  

Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve belirlenmiş 9 

maddeden en az 4 tanesini karşılayamama ya da mahrum olma durumunu tanımlayan “maddi 

yoksunluk” oranı 2009 yılında % 63, 2010 yılında % 66,6 iken 2011 yılında % 60,4 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Sonuç  

 

Türkiye’de GSS sistemi ile zorunlu sigortalılık dönemi başlamış olmasına rağmen, prim 

koşulları, kullanıcı katkıları ve diğer cepten ödemelerin hem sağlık güvencesinin tüm nüfusa 

yaygınlaştırılmasını hem de sağlık hizmetlerine erişimi engellediği gözlenmektedir.  
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Herkese sağlık güvencesi sağlanabilmesi ve sağlık hizmetlerine erişim düzeyinin 

artırılabilmesi için mevcut politika tercihlerinin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır.   
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ TATMİNİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK 

ÇALIŞMASI 

Şebnem ASLAN
86

  

Demet AKARÇAY
87

 

ÖZET 

İş ortamında çalışanların mutluluk düzeylerinin göreceli olarak arttırılması, örgütsel 

bağlılık, motivasyon, çalışanın cesaretlendirilmesi ve güçlendirilmesi, çalışanın işten ayrılma niyeti, 

işe karşı olumlu tutumu gibi pek çok faktöre etki ederek örgütsel sağlık yapısını ortaya 

koymaktadır. Bu açıdan, iş tatmini örgütsel psikolojinin en önemli göstergelerinden biri olarak ifade 

edilebilmekte ve örgütlerin sektörde rekabet avantajı sağlayabilmelerine yardımcı olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, çalışanın sosyal ve iş hayatından etkilenen ve dolayısıyla örgütsel 

başarıya etkide bulunan iş tatmin düzeyini belirlemek üzere geliştirilmiş bir ölçeğin geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçeğe ait güvenilirlik değerleri, çalışma koşulları memnuniyet 

boyutu için .87, duygusal iklim memnuniyet boyutu için .93 olarak bulunmuştur. Düzeltme indeksi 

gerektiren bazı sorular çıkarılmış olup, ölçeğin ulaşılan yeni versiyonunda madde güvenilirliği 

değerinin .50’nin altına düştüğü soru bulunmamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Sağlık Çalışanları.  

ABSTRACT 

Increasing the level of happiness of employees relatively has occurred organizational health 

status by affecting many factors such as organizational commitment, motivation, encouraging and 

powering employees, employees’ intention to leave, positive attitudes towards the work. In this 

regard, job satisfaction has expressed as one of the most important indicators of organizational 

psychology and helped to get competitive advantage for the organizations in sector.        

 The objective of this study is to do validity and reliability of a scale, which was developed to 

determine job satisfaction, that is affected by social and work lives of employees and thus affects on 

organizational success. According to reliability values of the scale, for dimension of satisfaction of 

working conditions was found as .87, for satisfaction of emotional climate as .93.  some questions, 

that required correction index, were removed and in new version of scale has no questions, that the 

value of item reliability below .50.  

Keywords: Job Satisfaction, healthcare employees.  

 GİRİŞ    

Parker ve Mathews (2001) tarafından belirtildiği üzere, ‘tatmin ‘ kavramı ilk kez 13. yy.’de 

ortaya çıkmış olup, bireye ait psikolojik süreçleri ifade eden süreç ve olması beklenen ve olan 

arasındaki değerlendirmeyi ortaya koyan sonuç ilkelerine dayandırılmaktadır (Naktiyok, 2002, s. 

168). Tatmin kavramı, Halsey’e göre, ihtiyaçların karşılanması sonucunda oluşan mutluluk durumu 
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olarak ifade edilmektedir (İşcan ve Timuroğlu, 2007, s. 124). Bu noktadan hareketle iş ortamında da 

karşımıza çıkan tatminin araştırılması ve tanımlanması önem kazanmaktadır.  

Pek çok yazar tarafından yorumlanan ve tanımlanan iş tatmini genel olarak, yapılan işin, iş 

çevresinin ve çalışma hayatının bireysel bir değerlendirme sonucunda elde edilen duygusal ve 

davranışsal tepki olarak ifade edilmektedir (Golbasi, Kelleci ve Dogan, 2008, s. 1801). İş tatminin 

geleneksel modeli, çalışanların işleriyle ilgili hissettikleri tüm duygulara odaklanmaktadır (Lu, 

Barriball, Zhang ve While, 2012, s. 1018). İş tatmini, Hackman ve Oldham (1975) tarafından kısaca 

çalışanların işlerinden duydukları mutluluk olarak tanımlanmıştır (Bozkurt & Bozkurt, 2008, s. 2; 

Erdil, Keskin, İmamoğlu ve Erat, 2004, s. 18 ). Fisher’a (2001) göre, iş tatmini, ‘bir bireyin işinin 

özelliklerinin, kendisi için önemli olan nitelikleri taşıması ve doldurması halinde ortaya çıkan 

doyum’ şeklinde tanımlanmaktadır (Ceylan ve Ulutürk, 2006, s. 50). Locke’ (1696) göre, iş tatmini 

‘bireyin bir işten beklediği ile iş sonuçlandırıldığında elde ettiklerinin fonksiyonu’; Oshagbemi’ye 

(2000) göre ise ‘çalışanın kendi işine karşı olan iş değerleri ve işten kazandıklarının etkileşimi 

sonucu oluşan duygusal bir cevap’ olarak tanımlanmaktadır (Örücü, Yumuşak ve Bozkır, 2006, s. 

40). Locke’un ifade ettiği şekilde, iş tatmini “bir çalışma ortamında çalışan bir bireyin beklediği 

maddi ve manevi ödüllerin, gerçekleşenle aynı olması durumunda” ortaya çıkmaktadır (Erdil, 

Keskin, İmamoğlu ve Erat, 2004, s. 18). İş tatmini işin kendisi ve yönetimin tutumu olarak ifade 

edilen iş şartlarının ya da ücret, iş güvenliği gibi kavramlarla somutlaştırılan işten elde edilen 

sonuçların kişisel bir değerlendirilmesi olarak ifade edilebilmektedir (Çekmecelioğlu, 2005, s. 28). 

Sağlık kurumları açısından, iş tatmini ise bir bireyin yaptığı işten (yükselme, ameliyat sayısı ve 

rapor yazma gibi) duydukları memnuniyet ve buna ek olarak yönetici, iş arkadaşları, fiziksel ortam 

ve çalışma saatleri gibi çevresel faktörlerden duydukları memnuniyet olarak ifade edilmektedir 

(Duffy ve Richard, 2006, s. 549). İş tatminine yönelik tanımlardan yola çıkılarak şu genel ifadeye 

ulaşılabilmektedir; Rousseau’nun ifade ettiği üzere, toplumda var olduğu kabul edilen psikolojik 

sözleşme gereği, bireylerin karşılıklı ihtiyaçlarının tamamlanması mutluluk düzeylerini 

artırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, çalışanların örgüt içindeki maddi ve manevi ihtiyaçlarının 

karşılanması iş tatmini kavramıyla ilintili olarak karşımıza çıkmaktadır (Örücü, Yumuşak ve 

Bozkır, 2006, s. 40).  

Çalışanların fiziksel ve özellikle ruhsal sağlık durumlarının korunması, onların örgütsel 

amaçlar çerçevesinde hareket etmelerine imkân sağlayacak ve bu şekilde çalışanların örgüte karşı 

tutumları olumlu yönde etkilenecektir. Bu açıdan, bu olumlu faktörlerin sağlanabilmesi iş tatmin 

düzeyiyle önemli bir yakınlık göstermekte ve verimli çalışmanın sağlanması, işgücü devir oranının 

düşürülmesi, mesleki ve kurumsal bağlılığın sağlanması gibi olumlu sonuçları doğurmaktadır 

(Yüksel, 2002). 

Mikro boyutta ele alındığında, iş tatmini sadece işin kalitesine değil aynı zamanda 

çalışanların iş odaklı beklentilerine de bağlı olmaktadır (Llorente ve Macıas, 2005, s. 663). Bu 

kavramların ikisinin sadece bir ölçekle ölçülmesi zor olsa da iş tatmini ölçekleri kullanılarak 

boyutlar arasında anlamlı ilişkilerin kurulabilmesi olası görünmektedir. Ücret, güvenlik, çalışma 

saatlerinin esnekliği gibi kavramlar iş kalitesinin göstergeleri olarak kullanılırken; yaş, cinsiyet ya 

da eğitim düzeyi gibi sosyo- demografik ifadeler ise iş beklentileri göstergeleri olarak 

kullanılmaktadır (Llorente ve Macias, 2005, s. 663).  

Örgüt içinde iş tatmin düzeyine en fazla etki eden faktörler genel olarak; iletişim, yönetim 

tarzı, arkadaşlık ortamı, takdir edilme duygusu, ücret ve terfi (Bozkurt ve Bozkurt, 2008, s. 3), 
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uzmanlık durumu, ödeme, yönetim tarzı, iş gerekleri ve politikalar (Golbasi, Kelleci ve Dogan, 

2008, s. 1801) olarak ifade edilebilmektedir. Ayrıca, bu kavrama etki eden bireysel faktörler ise yaş, 

cinsiyet, eğitim seviyesi, statü, sosyo- kültürel çevre ve kişilik (Çinar ve Kavlak, 2009, s. 34; 

Golbasi, Kelleci ve Dogan, 2008, s. 1801),  evlilik, çocuk sahibi olma gibi önemli yaşam olayları 

(Georgellis, Lange ve Tabvuma, 2012, s. 471) olarak sayılabilmektedir. Çalışanların yaratıcı 

fikirlerinin yönetimin desteği ile dikkate alındığı ve çalışanların işlerine anlam atfedebildikleri bir 

ortamda bulunmaları da onların iş tatmin düzeylerine olumlu etkide bulunabilecektir 

(Çekmecelioğlu, 2005, s. 37). İşyerinde oluşturulan olumlu duygusal ortam birinin işine karşı 

olumlu kararlar alma ve olumlu değerlendirmeler yapma eğilimini ve iş memnuniyetini 

artırmaktadır (Ilies & Judge, 2002, s. 1122). Çalışanların, çalışma ortamında yaşadıkları sorunlarını 

rahatlıkla aktarabildikleri ve çalıştıkları kurumla bağlılıklarını artırabildikleri bir ortamda 

bulunmaları onların iş tatmin düzeylerine olumlu yönde katkıda bulanabilmektedir (İşler ve 

Özdemir, 2010, s. 139).  

İş tatmin düzeylerinin çalışanların performansını etkileyeceğine yönelik çalışmalar F. 

Taylor ile başlamış ve bu açıdan iş tatminin literatürde geçen boyutlarından biri olan ücret 

artışlarının çalışanların işlerine daha fazla odaklanması noktasında katkı göstereceği ileri 

sürülmüştür (Çarıkçı ve Oksay, 2004, s. 159). 1930’lar sonrası çalışanların motivasyonu ve iş 

tatmini gibi kavramlar çerçevesinde anlaşılmaya başlandığı bir dönem olarak ifade edilebilmektedir 

(Erdil, Keskin, İmamoğlu ve Erat, 2004, s. 18). Tarihsel gelişim açısından, iş tatminine kuramsal 

olarak bakılacak olursa; Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı (1943, 1954), Herzberg’in çift 

faktör kuramı (1959), Adams’ın eşitlik kuramı (1963), Alderfer’in varolma- ilişki- gelişme teorisi 

(1972), Mc Clelland’ın başarı güdüsü kuramı (1988), Locke’un değer ayrılığı teorisi (1976), 

Lawler’ın çok yönlü tatmin teorisi (1973), Salancik ve Pfeffer’in sosyal enformasyon süreçlemesi 

(1977, 1978) gibi kuramlar literatürde yoğunlukla karşımıza çıkmaktadır (Erdil, Keskin, İmamoğlu 

ve Erat, 2004, s. 18). Bu kuramcılardan en önemli olanlar Maslow, Herzberg, Adams olmaktadır. 

Maslow’a göre, bireylerin motive olmaları için değişmeyen, yerine getirilmesi gereken ve genetik 

ya da içgüdüsel olan temel ihtiyaçlar bulunmaktadır. Birbirine bağıntılı ve olan bireylerin 

yaşamlarında örüntü sürekliliği olarak ilerleyen ve Maslow tarafından bir piramit şeklinde ifade 

edilen bu ihtiyaçlar şu şekilde ifade edilebilmektedir; fiziksel ihtiyaçlar en temel, en güçlü, 

bireylerin yaşamlarını devam ettirmeleri için mutlaka karşılamak durumunda oldukları ihtiyaçlar; 

güvenlik ihtiyacı fiziksel ihtiyaçların karşılanmasından sonra ortaya çıkan ve bireylerin kendilerini 

rahat, sağlıklı ve normal hissedebilecekleri ortamların yaratılması açısından önem taşıyan ihtiyaçlar 

olarak ifade edilmektedir. Bunların yanında, ait olma ve duygusal ihtiyaçlar, takdir edilme ihtiyacı 

ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı motivasyon için gerekli olan diğer unsurları oluşturmaktadır 

(Goble, 2004, s. 52-57). İlerleyen yıllarda, Herzberg ve Mausner (1959) iş tatminine yönelik olarak 

çift faktör kuramını geliştirmişlerdir. İşin kendisi, tanınma, başarı ve sorumluluk içsel faktörler 

olarak değerlendirilmiş ve tatmin yaratan faktörler olarak ifade edilmiştir. Diğer taraftan, dışsal 

faktörler ise şirket politikası, yönetim, denetim, maaş, kişisel ilişkiler ve çalışma koşulları olarak 

sayılmış, ayrıca tatminsizlik yaratan faktörler olarak adlandırılmıştır (Adıgüzel ve Keklik, 2011, s. 

306).  Drafke ve Kossen’a (1997) göre, Maslow’un kuramından sonra en iyi bilinen motivasyon 

kuramı olarak ifade edilen Herzberg’in çift faktör kuramında, işin kendisi ile ilgili olan ve 

çalışanları motive eden unsurlar ‘motive edici faktörler’ olarak, çalışma koşulları ile ilgili unsurlar 

ise ‘hijyen faktörleri’ olarak tanımlanmaktadır (Gökçe, Şahin ve Bulduklu, s. 237). Motive unsurlar; 

başarı, tanınma, işin kendisi, gelişme imkanları, sorumluluk, geri bildirim olarak ifade edilirken, 
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hijyen faktörleri ise örgüt politikası, ücret, çalışma koşulları, iş güvenliği, yaşam tarzı, sahip olunan 

statü ve sosyal ilişkiler olarak sayılabilmektedir (Herzberg, Mausner ve Synderman, 2009). Maslow 

ve Herzberg’ten biraz daha farklı bir bakış açısı sunan Adams’ın eşitlik kuramına göre ise, ücret, 

statü, sosyal yardımlar gibi faktörler açısından çalışanlar kendilerini diğerleriyle karşılaştırma 

yoluna gitmekte ve çalışanın kendisine göre algılanan girdi ve algılanan çıktı arasındaki farkın fazla 

olması durumunda ve diğer çalışanlarla denksizlik ortaya çıktığında bu çalışanları işe karşı motive 

edecek unsur ortadan kalkabilmektedir. Bu nedenle eşitlik algısının yüksek olması kişinin işe devam 

etme ve verimli çalışmasına katkıda bulunabilmektedir (http://www.e-motivasyon.net/Adams-in-

odul-Adaleti-ve-Esitligi-Kurami-Equity-Theory.html). Çalışanların örgüt içindeki belli kavramlara 

verdikleri değerler iş tatmin düzeylerini ortaya koymaktadır. Arzulanan sonuçlar olarak ifade edilen 

değerler çalışanların yaptıkları işe karşı tutumlarını etkilediğinde tatmin ya da tatminsizlik 

durumlarını belirlemektedir (Naktiyok, 2002, s. 166).  Özellikle, en fazla dikkat çeken unsurlardan 

biri olan ücretin adil olup olmaması, işin niteliğine göre belirlenip belirlenmemesi ayrıca yaşam 

standartlarını karşılayacak şekilde ücretin yeterli olması gibi durumlar iş tatmini ile ilişkili 

olmaktadır (İşcan ve Timuroğlu, 2007, s. 125). Bunların dışında, iş tatmini çalışmalarında kullanılan 

yaklaşımlardan biri olan ve George Homans (1958) tarafından ortaya atılan sosyal değişim teorisi 

bireylerin girdikleri sosyal ilişkiler temelinde ilişkilerindeki karşılıklı ödül ve faydalanma 

düzeylerini ele almaktadır (Mulinge ve Mueller, 1998, s. 2182). Ödül ve faydalanma açısından iş 

tatmini ile ilişkisine bakıldığında, içsel ve dışsal ödüller arttığında çalışanların iş tatmin 

düzeylerinin arttığı da görülmektedir (Mulinge ve Mueller, 1998, s. 2190). 

Burnard ve diğ.’ne (1999) göre, araştırmacılar iş tatmininin çeşitli bileşenlerini 

tanımlamaya, iş tatmininin her bir bileşeninin göreceli önemini ortaya çıkarmaya ve bu bileşenlerin 

çalışanların verimliliği üzerindeki etkisini incelemeye çalışmaktadırlar (Lu, While ve Barriball, 

2005, s. 213). Çalışmalarda iş tatminin duygusal bağlılık, iş arkadaşı desteği, özerklik,, eğitim 

düzeyi, rol çatışması ve belirsizlik (Wu ve Norman, 2006, s. 307), örgüt performansı ve verimlilik 

(Toker, 2007, s. 94) gibi literatürde yoğunlukla çalışılan pek çok faktörle ilişkili olduğu 

görülmektedir.  İş tatminin önemli bireysel ve örgütsel sonuçları bulunmaktadır (Gül, Oktay ve 

Gökçe, 2008, s. 2). İş tatmin düzeyinin düşük olduğu çalışanlarda psikolojik iyi halinden bahsetmek 

zorlaştığından çalışanın performansına olumsuz açıdan etki etmekte ve örgütsel açıdan isteksiz 

çalışma, işten ayrılma niyetinde artış gözlenmektedir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008, s. 3). Bireylerin 

kişisel hedefleri ile örgüt hedefleri arasındaki uyum ve işten beklentileri ile işi yerine getirdikten 

sonra elde ettikleri ödüller çalışanların iş tatmin düzeylerinde belirleyici bir rol oynamaktadırlar 

(İşcan ve Timuroğlu, 2007, s. 124). Benzer şekilde, literatürde Glomb vd. (1997) ve Grzywacz vd. 

(2007) tarafından yapılan çalışmalarda iş tatminin iş stresi ile bağlantılı olduğu ve bunların 

çalışanların sağlık durumlarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu görülmektedir (Judge, Ilies, ve Zhang, 

2012, s. 210). Diğer açıdan, çalışanlar kendi yükselen beklentilerini karşılayacak yeni bir fırsat 

bulduklarında devam eden işlerini değiştirme eğilimi göstermekte ve devam ettikleri iş kendilerini 

geliştirmeye olanak sağlamayacak boyuttaysa yeni iş arayışına girmektedirler (Delfgaauw, 2007, s. 

299). 

Sağlık kurumlarında, insan hayatı temel olduğunda, çalışanların yapacakları hataların 

telafisi çoğunlukla bulunamamakta (Tengilimoğlu ve Yiğit, 2005, s. 376), tıbbi uygulama hatası 

olarak adlandırılan bu durumların en aza indirilmesi için de iş tatmin düzeylerinin yüksek olması 

önem taşımaktadır. Hastane personelinin iş tatmini hastalara ve kuruma etki edeceğinden, hastane 

gibi emek-yoğun kurumlarda çalışanların işlerinden memnun olmaları, çalışma koşullarının elverişli 

http://www.e-motivasyon.net/Adams-in-odul-Adaleti-ve-Esitligi-Kurami-Equity-Theory.html
http://www.e-motivasyon.net/Adams-in-odul-Adaleti-ve-Esitligi-Kurami-Equity-Theory.html
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olması gibi durumlar motivasyonlarını ve verimliliklerini artıracaktır (Adıgüzel ve Keklik, 2011, s. 

308). Hizmet sektörü gibi emek-yoğun işletmelerin oluşturduğu alanlarda iş tatmini, çalışanların 

yüksek performans göstererek verimli çalışmalarına etki etmesi bakımından önem taşımakta ve bu 

açıdan bu faktörün ölçülerek somut verilere dönüştürülmesi ön plana çıkmaktadır (Toker, 2007, s. 

92). Özellikle sağlık çalışanları arasında yapılan araştırmalarda kullanılan iş tatmini ölçeklerinde ve 

çalışmalarında bütünleşik bir iş tatmini modelinin ortaya konulamaması etkili yönetim 

müdahalelerinin geliştirilmesine ya da ölçülmesine engel olabilmekte ve bu alanda yapılan 

çalışmalar için temel sınırlılıklardan birini oluşturmaktadır (Lu, While ve Barriball, 2005, s. 224).  

Çarıkçı ve Oksay (2004) tarafından sağlık kuruluşlarında yapılan çalışmanın sonuçlarına 

göre, sağlık profesyonellerinin özellikle çalıştıkları örgütlerde kendilerini geliştirme imkânları 

bulamamaları ve ücret dışı gelirlerin adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını düşünmeleri iş tatmin 

düzeylerini olumsuz açıdan etkilemektedir. Yüksek (2002) tarafından yapılan çalışmada, iş tatmini 

ile iş yerindeki yönetimin tutumu, yöneticiden görülen destek ve rehberlik, işin yapılması sırasında 

hissedilen takdir edilme duygusu, yöneticinin gösterdiği adil davranış ve saygı derecesinin daha 

fazla ilişkili olduğu ve bu faktörlerdeki iyilik durumunun hemşirelerin iş tatmin düzeylerine belirgin 

katkılarda bulunduğu görülmektedir (Yüksel, 2002, s. 76).  

İş tatmini literatüründe kullanılan pek çok farklı ölçek bulunmaktadır. Warr ve diğerleri 

(1979) tarafından oluşturulan 15 maddelik ve işin kendisiyle, çalışan ilişkileriyle, yönetim ve 

denetimle, iş güvenliğiyle, çalışma saatleriyle ve ücretle ilgili boyutları bulunan ölçek (Wu & 

Norman, 2006, s. 308), Porter tarafından geliştirilmiş olan Porter İhtiyaç ve Tatmin Anketi iş 

tatmini kavramına ait pek çok boyutu değerlendirmektedir. 1967 yılında Weiss, Davis, England ve 

Lofquist tarafından geliştirilmiş olan Minnesota Tatmin Anketi ve 1969 yılında Smith, Kendal ve 

Hulin tarafından oluşturulan ve 1987 yılında yenilenerek geliştirilen İş Tanımlama Ölçeği ve Survey 

on Quality of Life at Work (ECVT) of 2000-İş Yaşamında Kalite Ölçeği ise literatürde kullanılan 

diğer ölçekler olarak yer almaktadır (Toker, 2007, s. 96).  

Literatürde, sağlık kurumlarındaki iş tatmin düzeyini ölçmeye yönelik olarak Humpris ve 

Turner (1989) tarafından hazırlanmış olan ölçek, çalışma koşulları, duygusal iklim, genel iş tatmini, 

hasta bakımı ve yapılan aktiviteler gibi yukarıda bahsedilen iş tatmini ile ilişkili pek çok boyutu bir 

arada bulundurmasından dolayı çalışmada tercih edilmiştir.  

 

2. YÖNTEM 

2. 1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmaya katılanlara ilişkin Tablo 1’de katılımcılara dair sosyo demografik veriler 

gösterilmektedir.  
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 Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Sosyo Demografik Veriler   

Kurum Frequency Valid Percent Meslek yılı   

konya meram eğitim ve arastirma 72 20.6 1-7 109 31.1 

konya numune hastanesi 100 28.6 8-15 141 40.3 

Isparta gülkent devlet hastanesi 97 27.7 16-23 88 25.1 

Isparta devlet hastanesi 81 23.1 24-31 12 3.4 

Cinsiyet   Öğrenim Durumu   

Erkek 142 40.6 Lise 98 28.0 

Kadin 208 59.4 Onlisans 141 40.3 

Medeni durum   Lisans 98 28 

Bekar 54 15.4 Lisansüstü 13 3.7 

Evil 281 80.3 Yaş   

Diğer 15 4.3 20-28 55 15.7 

Görev türü  Frequency Valid Percent 29-37 173 49.4 

Hemşire 152 43.4 38-46 111 31.7 

sağlık memuru 67 19.1 47-55 11 3.1 

sağlık teknisyeni 131 37.4 Total 350 100.0 

 

 Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu kadın (%59.4), evli (%80.3), hemşire (%43.4), 8-15 

yıl arası çalışan (%40.3), önlisans düzeyinde (%40.3) ve 29-37 yaş aralığındadır (%49.4). 

2.2. Araştırmanın Ölçeği 

İş Tatmini (Job Satisfaction) Ölçeği: Humphris ve Turner’ın (1989) hemşireler üzerinde 

yaptıkları iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Üç bölümden oluşan ölçek kullanılmıştır. 1. bölüm 

(Working Conditions) 12 sorudan oluşur ve iş durumlarını gösterir. İkinci bölüm (Emotional 

Climate), 14 sorudan oluşur ve duygusal iklim durumunu gösterir. Üçüncü bölüm soruları (General) 

13 sorudan oluşan genel tatmin ölçeği sorularını kapsamaktadır. 6’lı Likert tarzında (1=Aşırı 

derecede tatminsiz “extremely unsatisfied”, 6=Aşırı derecede tatmin “extremely satisfied”) 

derecelendirilmiştir. İş durumları, 12 sorudan oluşmakta ve  Cronbach alpha =087; duygusal iklim, 

14 sorudan oluşmakta ve Cronbach alpha .93. olarak bulunmuştur. Ölçeğin bu çalışmada geçerlilik 

ve güvenirlik analizi yapılmıştır.  
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Tablo 2. İş Tatmini Ölçeği için Doğrulayıcı Faktör Analizinin Faktörleri ve Faktör Yükleri  

Sorular  (CFA) 

Faktör 

yükü 

(CF

A)1 

(CF

A)2 

(CF

A)3 

Madde 

Güv. 

t-

Val

ue 

Item-Total 

Correlations 

Arit

. 

Ort 

SS CR AV

E 

İş 

tatmini 

           

İş 

durumla

rı 

         .81 .59 

1.  .82 .80
 a
          

2. .78
 a
           

3. .65
 b

 .66 .73 .73 .53 14.7

4 

.847 3.91 1.3

5 

  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

.58
 b

 

.73 

.73
 a
 

.70
 b

 

.67
 b

 

.65
 b

 

.64
 b

 

.65
 b

 

.63
 b

 

.57
 b

 

.72 

 

.71 

 

.65
 b

 

.65
 b

 

.67
 b

 

.65
 b

 

 

.79 

 

.78 

 

.78 

 

.78 

 

       .61 

 

       .61 

 

16.0

9 

 

15.9

5 

 

.856 

 

.849 

 

3.94 

 

3.82 

 

  

 

1.2

9 

 

1.3

1 

  

Duygusa

l iklim 

         .88 .65 

13. .70
 a
           

14. .76
 a
           

15. .71
 a
           

16.  .69
 b

 .66
 b

          

17.  .73
 a
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Note: Standardized item loadings reported for CFA. p < .001 for all loadings. 

18.  .76 .75 .74
 a
         

19.  .68 .69
 b

          

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Genel 

.79 

.81 

.79 

.77
 a
 

.80 

.68
 b

 

.61
 b

 

.81 

.81 

.79 

 

.79 

 

.60
 b

 

.80 

.82 

.81 

 

.79 

.79 

.84 

.81 

 

.79 

 

 

 

.62 

.71 

.66 

 

.62 

17.1

8 

18.8

1 

18.0

1 

 

17.0

6 

.864 

.889 

.859 

 

.850 

3.12 

3.34 

3.53 

 

3.34 

1.2

5 

1.2

7 

1.2

3 

 

1.1

5 

 

 

 

 

 

 

 

      

.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

.53 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

.80
 a
 

.70
 a
 

.79 

.77 

.77 

.72 

.57
 b

 

.63
 b

 

.73 

.80 

.82
 a
 

.78 

.74 

 

 

.77 

.77 

.77 

.73 

.58
 b

 

.64
 b

 

.79 

.78 

 

.79 

.73 

 

 

.77
 a
 

.78 

.78
 a
 

.74
 a
 

 

 

.77 

.78
 a
 

 

.79
 a
 

.73 

 

 

 

.71 

 

 

 

 

.76 

 

 

 

.72 

 

 

 

.50 

 

 

 

 

.58 

 

 

 

.52 

 

 

 

14.4

3 

 

 

 

 

15.7

3 

 

 

 

14.6

5 

 

 

 

.828 

 

 

 

 

.851 

 

 

 

.830 

 

 

 

3.50  

 

 

 

 

3.37 

 

 

 

3.62 

 

 

 

1.1

9 

 

 

 

 

1.2

4 

 

 

 

1.2

2 
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a 
Düzeltme indeksi gerektirdiği için düşen soru, 

b
 Faktör yükü 0.7’den büyük olmadığı için düşen soru. 

 

Tablo 3. Ölçek Uyum Değerleri  

Ölçek Uyum Değerleri NNFI CFI AGFI GFI IFI RMSEA 

χ2/df =3440.28/699=4.92 .79 .80 .63 .66 .80 .106 

χ2/df =1750.86/321=5.45 82 83 .68 .73 .83 .11 

χ2/df =398.67/101=3.95 .91 .92 .83 .88 .92 .092 

χ2/df =64.01/32=2.00 .97 .98 .94 .96 .98 .054 

 

İş tatmini (Job satisfaction) ölçeği, 39 soruluk 3 boyuttan oluşan orijinal versiyonunda iyi 

uyum değerlerine ulaşılamamış (Goodness-of-Fit Statistics: χ2/df =3440.28/699=4.92, NNFI=.79, 

CFI=.80, AGFI=.63, GFI=.66, IFI=.80, RMSEA=.106) düzeltme indeksi gerektiren 2, 6, 8, 13, 14, 

15, 17, 23, 25, 27, 28 ve 37 soruları ölçekten çıkartılmış ve iyi uyum değerlerine ulaşılamamıştır 

(Goodness-of-Fit Statistics: χ2/df =1750.86/321=5.45, NNFI=.82, CFI=.83, AGFI=.68, GFI=.73, 

IFI=.83, RMSEA=.11). Üçüncü aşamada, düzeltme indeksi gerektiren 4,9,10,11,12,16,19,26,33 ve 

34. sorular ölçekten çıkartılmış ve iyi uyum değerlerine ulaşılmamıştır (Goodness-of-Fit Statistics: 

χ2/df =398.67/101=3.95, NNFI=.91, CFI=.92, AGFI=.83, GFI=.88, IFI=.92, RMSEA=.092). Son 

aşamada düzeltme indeksi gerektiren 18,29,31,32,36 ve 38. sorular ölçekten çıkartılmış ve iyi uyum 

değerlerine ulaşılmıştır (Goodness-of-Fit Statistics: χ2/df =64.01/32=2.00, NNFI=.97, CFI=.98, 

AGFI=.94, GFI=.96, IFI=.98, RMSEA=.054).  

Güvenilirliği (Reliability) madde güvenilirliği (item reliability) ve birleşik güvenilirlik 

(composite reliability) şeklinde iki aşamada incelenmiştir. Madde güvenilirliği, faktör yüklerinin 

kareleri yoluyla hesaplanır ve .5’den yüksek olmalıdır (Nusair and Hua, 2010: 315-318). Chin 

(1998) faktör yüklerinin .70 olması gerektiğine işaret eder ancak .50’nin üzerindekilerinin de kabul 

edilebilir olduğunu belirtir (Akt; Nusair and Hua, 2010: 315). Ayrıca ve t değerinin de anlamlı 

olması gerekir (Hui, 2003; Akt; Ayyıldız, Cengiz ve Ustasüleyman, 2006).  Faktör yükleri Tablo 

1’de gösterilmektedir. Tüm faktör yükleri .70’in üzerinde ve ölçeğin elde edilen bu yeni 

versiyonunda, madde güvenilirliği değeri .50’nin altında olan hiçbir sorusu bulunmamaktadır.  

Bundan sonraki aşamada CR değerleri araştırılmıştır. CR, Cronbach-alpha (internal 

consistency of measures) değerinin yerine 

kullanılmaktadır(http://zencaroline.blogspot.com/2007/06/compositereliability.html.Accessed:03.09

.2010). Tablo 1’de görüldüğü gibi, .77-.88 arasında CR katsayıları kabul edilebilir sınırda yer 

almaktadır. Buna göre iş tatmini ölçeği, Composite reliability sağlamaktadır. 

Ölçeğin güvenilirliği sağlandıktan sonra geçerliliği araştırılmıştır. Bu çalışmada yakınsak 

geçerlilik (convergent validity) araştırılmıştır. Yakınsak geçerlilik, AVE katsayısıyla (The average 

variance extracted)  araştırılmıştır. Yakınsak geçerlilik için AVE katsayısının .50’nin üzerinde 

olması gerekir (Nusair and Hua, 2010: 316-318). Tablo 1’de görüldüğü gibi, AVE katsayısı da .50 

sınırının üstünde yer almaktadır. Buna göre ölçeğin yakınsak geçerliliği sağlanmaktadır. 

Yapılan uygulama sonunda maddelerin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Aritmetik ortalama değerlerinin orta değerden (2.5) yukarıda olduğu 

görülmektedir. Toplam-madde korelasyon puanları ölçeğin iç tutarlılığın hesaplanması için 

kullanılmıştır. Her maddenin genel ölçek puanıyla ilişkisine (madde-toplam korelâsyonuna (Bu 

http://zencaroline.blogspot.com/2007/06/compositereliability.html.Accessed:03.09.2010
http://zencaroline.blogspot.com/2007/06/compositereliability.html.Accessed:03.09.2010


 

1046 
 

maddelerin ayırt edicilikleri) öncelik veren madde analizi yapılmıştır. Bilindiği gibi ölçekte bulunan 

bir maddeden alınan puanın, testin bütününden alınan puanla korelâsyonunun yükseklik derecesi o 

maddenin ölçülmek istenen değişkeni ne kadar iyi ölçtüğünün bir göstergesidir ve madde geçerliğini 

gösterir. Literatürde ölçeğin toplanabilirlik özelliğinin bozulmaması için madde ile toplam 

arasındaki korelasyon katsayılarının negatif olmaması ve .25 değerinden büyük olması 

gerekmektedir (Kalaycı, 2006). Uygulama sonunda maddelerin hesaplanan ayırt edicilikleri Tablo 

1'de gösterilmiştir. Uygulama sonuçlarına göre maddelerin hepsinin ayırt edicilikleri, düzeltme 

gerektirmeyecek sınır kabul edilen .25’in üzerindedir. Toplam-madde korelasyon katsayıları .83 ile 

88 arasında değişen değerler almıştır. Buna göre ölçeğin iyi bir iç tutarlılık gösterdiği söylenebilir.  

SONUÇ 

Maslow’un kuramına göre, çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra değer 

verdikleri diğer noktalardan biri olan çalışma ortamında doyumun sağlanması yani iş tatmin 

düzeyinin yükselmesi önem kazanmaktadır (Toker, 2007, s. 102). İş tatmini pek çok faktörlerle 

ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. Freeman (1977) tarafından yapılan çalışmada, emek gücünün 

hareketliliği, ekonomik değişkenler arasındaki ilişki iş tatmini ile yakın ilişkili literatürde farklı 

kavramlar olarak değerlendirilmiştir (Freeman, 1977, s. 9). Ayrıca, iş tatmin düzeyinin yüksek 

olması, örgütsel bağlılığı artıran, işle ilgili tutum ve davranışları düzenleyen bir unsur olmaktadır 

(Scandura ve Lankau, 1997, s. 387). Bahsedilen açılardan önem taşıyan bu kavram bağlamında, 

araştırmanın amacı sağlık sektöründe önemli yer tutan iş tatminin ölçümünün gerçekleştirilmesinde 

uygun ölçeğin saptanması oluşturmaktadır.  
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SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİMEMNUNİYETİNE OLAN 
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ÖZET 

İşletmeler ve organizasyonlar rekabet edebilmek için daha hızlı ve etkili üretmenin yanında, 

aynı zamanda kendilerinden ürün ya da hizmet alanları (müşteriler, hastalar vd.) da memnun etmek 

durumundadır. Organizasyonlarının merkezine müşteriyi, ürün veya hizmet alanları koyan bu 

anlayış kalite olgusunu geliştirmiştir. Hastane hizmetleri, insanların başta fiziksel ihtiyaçlarını 

sürdürebilmeleri için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Tüm dünyada başta devletlerin sonra 

kurumların bireylerine, hastalarına kaliteli sağlık hizmeti sunma en önemli görevlerinden birisidir. 

Bu nedenle hastanelerde kalite olgusunun geliştirilmesi, hasta beklenti ve algılarının sürekli 

araştırılarak yeni hizmet stratejileri geliştirmesi ve uygulaması hastalarda memnuniyet oluşturacak 

ve insanlar daha sağlıklı bir toplumu oluşturabileceklerdir. Bu bağlamda Konya ilinde faaliyet 

gösteren sağlık kurumunun hizmet kalitesinin Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından 

Amerika’da geliştirilen Servqual Ölçeği yardımıyla ölçülmesi  amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kalite, Hizmet Kalitesi, Hasta Memnuniyeti 

 

THE EFFECTS OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION IN 

HEALTHCARE INSTITUTIONS 

ABSTACT 

Besides producing faster and more efficient, businesses and organizationsal so have to 

Satisfy the people, which gets service and products from them (customers, patients, etc.), for 

competing. The conception, which puts the costumers, service or product buyers in the center of 

organization, developed the Quality value. Measuring the quality of health care services, forms the 

basis of the improvement of the service. Improving of the Quality value in hospitals and Developing 

and implementing new service Strategies by constantly researching the Expectations and 

perceptions of patients, will create the Patient Satisfaction and People will be able to create a more 

healthy society. It is aimed to measure the ervice quality of a health care institution, which is active 

in province of Konya, with the help of Servqual Method, which is developed in United States of 

America by Parasuraman, Zeithaml, and Berry. 

Key Words: Quality, Service Quality, Patient Satisfaction 
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Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yaratılmasında ve 

korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlık hizmeti sunumu, kişilerin yaşam kalitesini ve 

mutluluğunu doğrudan etkileyen bir alandır. Sağlık hizmetlerinin düzeyi, ülkelerin gelişmişlik 

düzeyinin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve gelişime 

uyum çabası, rekabet ortam ve mevcut ekonomik koşullar kalite olgusunu gündeme getiren 

faktörlerdir. Klasik görüşe göre sağlık hizmetlerinde kalite; sağlık hizmetleri sisteminin çeşitli 

öğelerinin standartlara uygunluk ya da mükemmellik derecesi olarak tanımlanmaktadır (Özalp ve 

ark., 2000; s.:244). Kalitenin sağlık sektöründeki karşılığı, “hasta mutluluğu” biçiminde tarif 

edilebilmektedir. Doğru teşhis, doğru tedavi, beklemeksizin ve güler yüzlü hizmet, temiz hastane, 

ferah bir ortam, uygun fiyat, vb. gibi hastanın mutluluğuna dönük faaliyetler bütünü, sağlıkta 

kalitenin unsurları olarak değerlendirilmektedir (Morgil ve Küçükçirkin, 1995; s.:33). 

 

Kalite ve Hizmet Kalitesi 

Kalitenin tanımlanmasının zor olması ve birbirinden farklı yüzlerce tanımının bulunması, 

kaliteyi oluşturan boyutlardan (unsurlardan) kaynaklanmaktadır. 1987 yılında David A. Garvin 

tarafından tanımlanmış ürün kalite boyutları daha sonra hizmetler için de tanımlanmıştır. Bu 

boyutlar hizmet kalitesinin daha iyi anlaşılabilmesine ve müşterilerin hizmetin hangi unsurlardan 

tatmin olup olmadığının kavranmasına ışık tutmaktadır. Bu yüzden hizmet kalite boyutlarının 

bilinmesi ve hizmeti oluşturan unsurlarının neler olduğunun kavranması araştırma için önem arz 

etmektedir. 

Türk Standartları Enstitüsüne göre ISO 9000 serisinde kalite, “bir ürün ya dahizmetin 

belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayananözelliklerinin toplamı” olarak 

ifade edilmektedir (TSE, 2011).Feigenbaum’a göre ise kalite,”değer”; Crosby’e göre kalite, 

“gereksinimlereuygunluk derecesi”; Juran’a göre kalite,” kullanım amacına uygunluk”; 

Zeithaml’agöre kalite “üstünlük ve mükemmellik”tir (Bolat, 2000: 2; Strömgren, 2007: 13;Uyguç, 

1998: 25-26).Parasuraman ve arkadaşlarına göre hizmet kalitesi; algılanan hizmet ilebeklenti 

duyulan hizmet performansı arasındaki farkın derecesidir (Parasuraman veark., 1994: 201). 

“Hizmet Kalitesi = Algılanan Hizmet – Beklenen Hizmet” 

Algılanan kalite ile gerçek kalite birbirinden çok farklı olabilmekte, bunedenle, hizmet 

kalitesi yerine “algılanan hizmet kalitesi” terimi kullanılmakta veşöyle tanımlanmaktadır; Algılanan 

hizmet kalitesi; müşterinin hizmeti almadanönceki beklentileri (beklenen hizmet) ile yararlandığı 

gerçek hizmet deneyimini(algılanan hizmeti ya da algılanan performansı) kıyaslamasının bir sonucu 

olup,müşterilerin beklentileri ile algılanan performans arasındaki farklılığın yönü vederecesi olarak 

değerlendirilmektedir. Müşteri beklentileri karşılandığında algılananhizmet kalitesi de müşteri için 

doyurucu olacaktır (Uyguç, 1998: 28). Parasuramanve arkadaşlarına göre (1985), beklenen hizmet; 

müşterinin hizmetten beklentileridirve beklenen hizmeti; müşterilerin geçmiş deneyimleri, kişisel 

gereksinimleri, ağızdanağza iletişimleri ve işletme tarafından kendilerine iletilen mesajlar belirler. 

Hizmetinalgılanan karakteri birçok elemandan oluşmakta (örneğin, hizmetin maliyeti, müşteriiçin 

taşıdığı önem, müşteri için algılanan risk, tersine çevrilme durumu gibi) vebeklentileri 

etkilemektedir (Uyguç, 1998: 64). 

 

İşletmelerde Hizmet Kalitesi ve Boyutları 

Hizmet kalitesi, bir davranış biçimi olarak tanımlanır. Hizmet kalitesi, tatmin ile ilişkili 

fakat tatmine eşdeğer bir kavram değildir (Lai, 2004). Hizmet kalitesi, hizmetin üstünlüğüne bağlı 

olarak yapılan küresel bir yargılama ile beklenen hizmet arasındaki farktır (Kouthouris, 2005). 

Hizmet kalite boyutlarının tanımlanmasına yönelik bir çok çalışma bulunmaktadır. Sasser, 

Olsen ve Wyckoff (1978) hizmet kalite boyutları olarak personel düzeyi, tesisler düzeyi ve materyal 
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düzeyi olmak üzere üç boyut tanımlamışlardır. Christian Grönroos, hizmet kalite boyutlarını teknik 

kalite ve işlevsel kalite olmak üzere ikiye ayırmıştır. Jarmo Lehtinen, hizmet kalitesini süreç ve çıktı 

kalitesi olarak ele alırken, Lehtinen ise, hizmet kalitesini, fiziksel kalite, şirket kalitesi ve 

etkileşimci kalite olarak tanımlamıştır. 

Literatürde en yaygın kullanıma sahip hizmet kalite boyutları Parasuraman, Berry ve 

Zeithaml (1985) tarafından tanımlanmış 10 hizmet kalite boyutudur. Bunlar, güvenilirlik, heveslilik, 

yeterlilik, ulaşılabilirlik, nezaket, iletişim, itibar, müşteriyi bilmek ve anlamak, güvenlik ve fiziksel 

varlıklardır. Hizmet kalitesini kavrayabilmek ve yönetebilmek için hizmet kalitesini çeşitli 

bileşenlereayırmak önemlidir. Literatürde hizmet kalitesi ile ilgili boyutlar açıklanmıştır. Hizmet 

kalitesinin bu onboyutu Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1:Hizmet Kalitesi Boyutları 

Hizmet Kalite 

Boyutu 

Tanım 

 

Fiziki 

Varlıklar 

Kullanılan aletlerin, iletişim malzemelerinin, personelin vehizmet 

verilen yerin fiziki görünümü 

Güvenilirlik Kusursuzluk, güvenilirlik, sözünde durmak 

Yanıt Verme Zamanında ve çabuk hizmet sunmak, heveslilik veyardımseverlik 

Yetkinlik Hizmeti sunmak için gerekli bilgiye ve beceriye sahip olmak 

Nezaket Saygı, anlayış, nezaket ve arkadaşça yaklaşım 

İtibar Dürüstlük ve inanılırlık 

Güven Tehlikeden, riskten kaçınmak ve emniyet teminatı vermek 

Ulaşılabilirlik Ulaşım ve erişim kolaylığı 

İletişim Etkili iletişim, müşteri ile anlayacağı dilden konuşmak vemüşteriyi 

dinlemek 

Müşteriyi 

anlamak 

Müşterileri ve müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak 

 

Hizmet kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, hizmet kalitesini oluşturan 

unsurlar,yani hizmet kalitesinin boyutları değişik pazarlar için genelleştirilebilecek beş temel 

boyutaindirilmiştir. Bunlar; fiziksel varlıklar, güvenilirlik, yanıt (tepki, karşılık) verme, güven 

veempati (örgütün kendini müşterinin yerine koyabilmesi)’dir. Bu beş faktör, dört farklı 

hizmetgrubunu içine alan kapsamlı bir araştırmanın sonucunda çıkan yukarıda tanımlanan on 

hizmetbileşeninden türetilmiştir. Şekilde bu beş boyut ile müşteri tarafından algılanan kalite 

vemüşteri tatmini ilişkisi gösterilmiştir. 
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Şekil 2:Müşteri tarafından algılanan kalite ve müşteri tatmini (Zeithaml ve Bitner, 2003). 

 

• Fiziksel Varlıklar: Fiziksel ortamın görünüşünü, ekipmanı, çalışanları ve 

basılımalzemeleri kapsar (Odabaşı, 2003). İşletmenin hizmet sunmadaki fiziksel olanakları, 

araçgereç ve personelin görünüşüdür (Bulgan ve Gürdal, 2005).Hastanenin fiziki tesislerinin, 

malzemelerinin ve donanımının görünümü fiziksel varlıkları oluşturur. 

• Güvenilirlik: Söz verilen hizmetin doğruluğu, tutarlılığı, o hizmeti 

gerçekleştirebilmeyeteneğidir (Odabaşı, 2003; Bulgan ve Gürdal, 2005).Hastanenin taahhüt edilen 

hizmeti güvenilir ve doğru bir şekilde sağlayabilme kabiliyeti güvenirliği oluşturur. 

• Yanıt Verme: Zamanında doğru ve açık biçimde müşteri taleplerine yanıt 

verebilmebecerisidir (Odabaşı, 2003). Müşterilere yardım etme ve hizmetin hızlı bir 

şekildeverilmesidir (Bulgan ve Gürdal, 2005).Hastanenin hastalara yardım etme ve tam hizmet 

sağlama konusundaki istekliliği yanıt vermedeki duyarlılığını oluşturur. 

• Güven: Çalışanların bilgi ve nezaket ile güven yaratmasıdır (Odabaşı, 2003; Bulgan 

veGürdal, 2005). Hastane personelinin bilgi ve nezaketi ile emniyet ve güven telkinedebilme 

kabiliyeti güven vericidir. 

• Empati:İşletmenin kendisini müşterinin yerine koyması, müşterilere kişisel 

ilgigösterilmesidir (Bulgan ve Gürdal, 2005; Odabaşı, 2003).Hastanenin hastalara sağladığı kişisel 

ilgi ve dikkat müşteride olumlu etki yaratmaktadır. 

Bu çalışmanın ana amaçlarından biri sağlık kurumları için baskın olan hizmet kalite 

boyutlarını bulmaktır. Bu boyutlar ile müşteri memnuniyeti ve hastanenin hizmet sunma 

performansı arasındaki ilişki belirlenecektir. Hipotezler; 

H1. Sağlık Kurumunda sağlanan hizmet kalitesindeki artış müşterilerin memnuniyetini 

olumlu yönde etkiler. 

H2.Sağlık Kurumu çalışanlarının olası müşteri sorunlarının çözümünde samimi bir çaba 

göstermeleri müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkiler. 

H3.Sağlık Kurumuna gelen müşterilerin memnuniyeti, müşterilerin yakın çevresine sağlık 

kurumunagelmeleri hususunda tavsiyede bulunmasını olumlu etkiler. 
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Sağlık KurumlarındaHizmet Kalitesinin Müşteri (Hasta) Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma 

Bu çalışmada, Konya ilinde faaliyet gösteren sağlık kurumunda150müşteri (hasta) üzerinde 

hizmet kalitesi boyutları incelenmiş, müşteri memnuniyeti sağlamada yararlanılan hizmet kalitesinin 

etkisi irdelenmiştir.  

Evren ve Örneklem  

Araştırma, Konya ilinde faaliyet gösteren bir sağlık kurumunda yapılmıştır. Araştırmanın 

ana kütlesi, sağlık kurumuna tedavi amaçlı gelen müşterilerden (hasta) rastlantısal örnekleme 

yöntemi ile seçilen150müşteriden oluşmaktadır. Bu sayı, istatistiksel olarak (%70,6)ana kütleyi 

temsil etme kabiliyetine sahiptir. Çalışmada hizmet kalitesi ölçümünde yaygın olarak kullanılan 

servqual metodu incelenecektir. Veriler, geliştirilen bir anket formu yardımıyla yüz yüze görüşme 

yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket formunda bulunan hizmet kalitesi ile ilgili soruların 

güvenirliliğini ölçen Cronbach Alpha katsayısı 0,88olarakbulunmuştur. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

 

Eğitim Durumu 

 

 

Sayı 

 

Yüzde 

 

Yaş Aralığı 

 

Sayı 

 

Yüzde 

Orta Öğretim 33 22 20 ve altı 9 6 

Lise 67 44,7 21-30 55 36,7 

Ön Lisans 26 17,3 31-40 26 17,3 

Lisans  14 9,3 41-50 22 14,7 

Yüksek Lisans 7 4,7 51-60 16 10,7 

Doktora 3 2 61 ve üstü 22 14,7 

Toplam  150 100 Toplam 150 100 

Medeni Durum Sayı Yüzde Cinsiyet Sayı Yüzde 

Evli 119 79,3 Kadın 85 56,7 

Bekar 31 20,7 Erkek 65 43,3 

Toplam 150 100 Toplam 150 100 

Sosyal Güvence Sayı Yüzde 

SGK 103 68,7 

Özel Sigorta 12 8 

Güvencesi Yok 35 23,3 

Toplam 150 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılanların yarıdan fazlası (%56,7)bayandır. 

Araştırmaya katılan sağlık kurumu müşterilerininyaş gruplarına bakıldığında %36,7’yle 21-30 

aralığıyoğunluk gösterirken,%6 ile 20yaş ve altıaralığı en azgelen müşteri oranını oluşturmaktadır. 

Sağlık kurumuna gelen müşterilerin%79,3’üevli iken % 20,7’si bekar müşterilerden oluşmaktadır. 

Eğitim durumlarına bakıldığında, liseden daha düşük müşteri grubu %22, lise mezunu %44,7,ön 

lisans mezunu %17,3,  lisans mezunu %9,3, yüksek lisans ise %4,7’ den oluşmaktadır. Araştırmaya 

katılanların yarıdan fazlasının (%68,7) SGK’dan sosyal güvencesi olduğu gözükmektedir. Bu sonuç 

göstermektedir ki, sağlık kurumuna gelen kişilerin çoğu hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen 

en önemli unsur olan sosyal güvence içinde olmaya karşı daha bilinçlidir. 

Tablo 2.Değişkenleri Tanımlayıcı İstatistikler 
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DEĞİŞKENLER 

 

Ortalama 

 

Std. 

Sapma 

 

Empati 

  

Hastanenin yöneticileri müşterilerine bireysel özen göstermektedir. 4.07 1.12 

Hastanenin çalışanları müşterilerine bireysel özen göstermektedir. 3.89 0.88 

Hastanenin çalışanları müşteri ihtiyaçlarını bilmektedir. 3.62 0.76 

Hastanenin çalışanları müşteriler ile içtenlikle ilgilenmektedir. 3.29 0.58 

Hastanenin tüm müşterilerine uygun olan saatlerde hizmet sunmaktadır. 3.15 0.96 

 

Güvenirlilik 

  

Hastane herhangi bir hizmeti belirli bir sürede yapmaya söz verdiğinde 

sözünü tutar. 

3.61 0.90 

Müşteriler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hastane sorunları 

çözmektedir. 

3.54 0.77 

Hastane kayıtlarını doğru tutmaktadır. 3.27 0.92 

Hastane güvenilirdir. 3.04 0.92 

Hastane her türlü hizmeti söz verdiği zamanda sunmaktadır. 2.95 0.65 

 

Duyarlılık 

  

Hastane sunacağı hizmetin zamanını müşterilere söylemektedir. 3.44 1.02 

Hastanenin çalışanlarından anında hizmet alınmaktadır. 3.32 0.93 

Hastane çalışanları her zaman müşterilerine yardımcı olmaya isteklidirler. 3.15 0.88 

Hastane çalışanları müşteri isteklerini aksatacak ölçüde yoğun değildir. 2.96 0.94 

 

Fiziksel Varlık 

  

Hastane modern araç – gereç ve teknolojiye sahiptir. 4.03 0.57 

Hastanenin fiziksel ortamı görsel olarak çekicidir. 3.89 0.94 

Hastanenin çalışanları bakımlı ve iyi giyimlidir. 3.51 0.66 

Hastanenin fiziksel görünümü sunduğu hizmete uygundur. 3.28 0.90 

 

Güven 

  

Hastane çalışanları müşterilerine güvenilirdir. 4.18 0.96 

Müşteriler bir hastaneden hizmet alırken kendilerini güvende hissederler. 3.93 0.85 

Hastanenin çalışanları kibardır. 3.55 0.90 

Hastanenin çalışanları yeterli bilgi düzeyine sahiptir. 3.29 0.89 

 

 

Memnuniyet 

 

  

Hastane müşterilerinin hastaneye karşı düşünceleri olumludur 3.76 0.88 

Hastane müşterilerinin hastaneye ilişkin tatmin düzeyleri yüksektir. 3.65 0.69 

Tercih edilen hastanenin sunmuş olduğu hizmet beklentinin üzerindedir. 3.47 0.93 

 

Sadakat 

  

Tercih ettiğim hastaneye müşteri (hasta) çekmek isterim. 3.56 0.72 

Tercih ettiğim hastaneye yakın çevremin gelmesi konusunda tavsiyede 

bulunurum. 

3.22 0.92 

 

Cronbach’s 

Alpha 

0.81 

 

0.85 

 

0.94 

 

0.88 

 

 

0.79 

 

 

0.87 

 

 

0.92 
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Tanımlayıcı istatistikler ve Cronbach Alfa sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Görüldüğü 

gibi, tüm ölçeklerde güvenilirlik ortalama değeri (0.70)’in üstündedir. Nunnally’e göre (1978) bir 

araştırmada elde edilecek olan 0.5 ve üstü Cronbach’s alpha değeri çalışmanın güvenilirliği için 

yeterli olmaktadır.Değerlerin anlamı, minimum-maximum değerler, standart sapma, boyut sayısı ve 

güvenirlik analizi Tablo 2’de gösterilmiştir.Cronbach’s alpha değeri empatinin beş boyutu için 0,92, 

güvenilirliğin beş boyutu için 0,87, duyarlılığın dört boyutu için, 0,88, fiziksel varlıkların dört 

boyutu için 0,94, güvenin dört boyutu için 0,85, memnuiyetin üç boyutu için ise 0,81 olarak 

ölçülmüştür. Değerlerin anlamı, minimum-maximum değerler, standart sapma, boyut sayısı ve 

güvenilirlik analizi Ttablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2’de çalışanların hastalar gözünde güvenirliğini en yüksek değer olarak işaretlediğini 

gösteriyor(4,18). Hastanenin yöneticileri müşterilerine bireysel özen göstermektedir (4,07), 

hastanenin fiziksel ortamı görsel olarak çekicidir(3,89), hastane müşterilerinin hastaneye karşı 

düşünceleri olumludur (3,76), hastane belirli bir hizmeti belirli bir sürede yapmaya söz verdiğinde 

sözünü tutar (3,61) ve hastane sunacağı hizmetin zamanını müşterilere söylemektedir (3,44) en 

yüksek değerler olarak ifade edilmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki, yeterli düzeyde hastane 

çalışanları tarafından hastalara güven yaratıcı hizmetlerde bulunulması ve hastanenin fiziksel ortamı 

diğer değişkenler arasında en önemlisi olarak kabul edilir. Diğer taraftan standart sapma aralığı, 

0,58 ile 0,96 aralığındadır. 

 

SONUÇ 

Günümüzde sağlık kuruluşlarının her geçen gün sayısının arttığı ve aralarındakirekabet 

ortamının kaçınılmaz bir şekilde yükseldiği bir gerçektir. Sağlıkkuruluşlarının bu şartlarda ayakta 

kalabilmeleri ve hastalar için tercih edilebilirolabilmesi için, müşterilerin sürekli değişen, gelişen 

istek ve ihtiyaçlarına cevapverebilecek derecede kaliteli hizmet sunabilmesi şarttır.Yapılan 

araştırmanın temel amacı, hizmet kalitesi boyutlarının hasta memnuniyetine etkisini araştırmaktır ve 

bu araştırmayla hasta sadakati ile çalışılarak, sağlık kurumlarında müşterilerle uzun vadeli ilişkiler 

geçirmeye yöneliktir. Bu çalışmada hizmet kalitesi boyutlarından empati, yanıt verme, güvence, 

somutluk,  memnuniyet incelenmiştir ve sağlık kurumlarında müşteri memnuniyetiüzerinde 

durulmuştur.Bu sonuçlar,sağlık kurumunun verdiği hizmetin kalitesinde hastaların memnuniyeti 

boyutunun etkisinin, diğer boyutların etkisine göre daha güçlü olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada sağlık sektöründeki tıbbi hizmetlerin teknik kısmından ziyade,hastaların daha 

rahat algılayabileceği; hastanenin ve çalışanlarının fizikselgörünümü, hastane yönetiminin ve 

çalışanlarının (hemşire, doktor, yönetici, idaripersonel v.b.) hastalarda bıraktıkları güvenirlilik, 

hastalara yardım etme, işinzamanında bitirilmesi, hasta ile doğrudan ilişki kuran personelin nazik, 

saygılı veempati kurabilir olması, hastane personelinin gerekli/ yeterli bilgiye ve yeteneğesahip 

olması gibi hizmet kalitesi boyutları olarak adlandırılan konuların hastalartarafından nasıl 

algılandıkları ve beklentilerinin ölçülmesi değerlendirmeyealınmıştır. 

Bir sağlık kurumunda hastaların memnuniyeti yalnızca o kuruma değil,dolaylı olarak aile ve 

toplumsal ilişkilere de yansıyacak sonuçlar doğurmaktadır. Herhangi bir sağlık kurumunun vermiş 

olduğu hizmet kalitesinin, iç müşterilerin yani çalışanların birbirine vermiş olduğu hizmet 

kalitesinden geçeceğinden hareketle, iç ve dış müşteri kavramlarının birbirlerinden bağımsız olarak 

düşünmek mümkün olmamaktadır. Ancak, işletme içindeki müşterilerin (iç müşteriler) birbirlerine 

sundukları çıktıların kalitesi yükseldiğinde, dış müşterilere sunulan nihai çıktının kalitesi 

yükselmekte ve iç müşterilerin birbirlerine karşı olan davranış biçimleri, dış müşterilere verilen 

hizmetin kalitesini etkilemektedir. Kısaca işletme içinde çalışanların birbirlerine sundukları 

hizmetin kalitesi, işletmenin dış müşterilere verdiği hizmet kadar önemli olmaktadır.Günümüz 

küresel rekabet ortamında, üstün rekabet gücüne sahip işletmeler hem dış hem de iç müşteri 

memnuniyetinin stratejik öneminin bilincinde olan ve müşterilerinin, iç ve dış ayırımı yapmaksızın, 
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istek, ihtiyaç ve arzularını tam olarak belirleyip, karşılayan işletmelerdir.Hizmet kalitesinin düzeyini 

belirlemede en önemli faktör hastadır. Hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının kaliteye yön verdiği ve 

hastaisteklerinin sürekli değiştiği düşünüldüğünde hizmet kalitesinin de bu doğrultudagelişebilmesi 

için memnuniyet ölçümleri kurumlar tarafından sistematik olarakyapılmalı ve çözüm yolları 

geliştirilmelidir. 
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GERİ ÖDEME YÖNTEMİ OLARAK TİG ve TÜRKİYE 
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Özet 

       Sağlık ve sağlık hizmetleri insan ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Herkesin sağlığa ve 

sağlık hizmetlerine eşit ulaşım hakkının bulunduğu, sağlık hizmetleri kalitesinin yüksek olduğu, 

dayanışma üzerine kurulu ve tüm toplumun katılımına açık olarak yapılandırılmış bir sağlık sistemi, 

insanın en temel hakkıdır. Sağlık hizmetleri geri ödeme yöntemleri, sağlık sisteminin yapı taşlarından 

biri durumundadır ve direkt olarak sağlık hizmeti kalitesini etkilemektedir. Sağlık alanında sınıflama 

yaklaşımı birçok geri ödeme modelinin temelini oluşturmaktadır. Teşhisle İlişkili Gruplama (TİG) bu 

sınıflama yöntemleri içinde dünyada en çok kullanılan geri ödeme modelidir. Bu çalışma, Ankara 

Üniversitesi Hastaneleri tarafından 2011-2012 yıllarında kodlanan TİG’ın bağıl ağırlıkları ile Sağlık 

Uygulama Tebliği (SUT) paket fiyatlarının örnekler üzerinden karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Sonuçta bazı işlemlerde TİG bağıl ağırlıklarının fazla olduğu ve bazı işlemlerde ise SUT fiyatlarının 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Geri Ödeme, TİG, SUT Fiyat, Bağıl Ağırlık 
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 BACK PAYMENT METHOD AS A DRG AND TURKEY 

 

Abstract 

             Health and health services have an important place in the life of people and society.Everyone 

has the right to equal access to health services,health services,the quality is high,based on solidarity and 

the health care system tahat is configured as open to the participation of the whole socieyt,the 

fundamental right of human beings.Health care reimbursement methods,has been one of the building 

blocks of the health system and directly affects the quality of health care.Approach to classification is 

the basis of many of the field of health reimbursement model.Diagnosis related grouping in the world's 

most widely used classification methods, this reimbursement model.In this study,the relative weights of 

DRG's encoded in 2011-2012by the Ankara University Hospitals and Communication Application 

examples package was designed to compare prices.As aresult DRG relative weights of certain 

transactions and certain transactions that prices were higher in the HCA. 

Keywords: Reimbursement, DRG, HCA Price, Relative Weight 

 

 

1.GİRİŞ 

 

        Sağlık ve sağlık hizmetleri insan ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Herkesin 

sağlığa ve sağlık hizmetlerine eşit ulaşım hakkının bulunduğu, sağlık hizmetleri kalitesinin yüksek 

olduğu, dayanışma üzerine kurulu ve tüm toplumun katılımına açık olarak yapılandırılmış bir sağlık 

sistemi, insanın en temel hakkıdır. Bunun bir sonucu olarak birçok ülke ekonomik kaynaklarının 

giderek artan bir oranını sağlık hizmetlerinin üretimine ve sunumuna ayırma zorunluluğu ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Bugün bütün ulusal sağlık sistemlerinin yüz yüze bulunduğu ortak sorun tıbbi 

bakım maliyetlerinin ulusal gelirden artan miktar ve oranda pay almasıdır. Uluslar arası çalışmalar 

sağlık harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeden % 50 daha fazla gerçekleşme eğiliminde 

olduğunu göstermektedir. 

 

Avrupa Birliği ülkelerinde % 9 dolayında olan sağlık harcamalarının GSYİH (Gayri Safi 

Yurt İçi Hasıla) içerisindeki payının, 2020 yılında  % 16 ya çıkması tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de ise 2007 ‘de % 6 düzeyinde olan sağlık harcamalarının GSYIH içerisindeki payının 

2033 yılında % 9,7 ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu verilerin ışığında bir çok ülke açısından, 

sağlığa ayrılacak kaynakların neredeyse sonuna gelinmiştir ve çözüm, kaynakların daha verimli 

kullanılması olarak karşımıza çıkmaktadır (Aral, 2012).  

  

Sağlık hizmetleri geri ödeme yöntemleri, sağlık sisteminin yapı taşlarından biri 

durumundadır ve direkt olarak sağlık hizmeti kalitesini etkilemektedir. Sağlık alanında sınıflama 

yaklaşımı birçok geri ödeme modelinin temelini oluşturmaktadır. TİG (Teşhisle İlişkili Gruplama) 
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bu sınıflama yöntemleri içinde dünyada en çok kullanılan geri ödeme modelidir. Modelin Uluslar 

arası adı Diagnosis Related Group (DRG) ‘tur. (Aral, 2012).  

 

2.TİG HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

       Teşhisle ilişkili gruplar 1970’li yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinde Yale Üniversitesi’nde 

sağlık hizmetlerinin kalite denetimi amacıyla geliştirilmiş bir araç olup 1980 yılından itibaren geri 

ödemelerde de kullanılmaya başlanan bir vaka sınıflama sistemidir. Yatan hastalar, belirli verilere 

göre, belirli bir algoritma kullanılarak sınıflanmaktadır. Teşhisle ilişkili grupların 

oluşturulmasındaki temel amaç, benzer çıktılar veya hizmetler alması beklenen vaka tiplerinin bir 

tanımının yapılması ve böylece kıyaslanabilir bilgi üretilmesidir (Başara, 2011). 

       TİG,  bir vaka başı ödeme sistemidir. Bu sistemin diğer ödeme sistemlerinden farklılığı; 

hastanelere ödenen tutarın, hastanede yatış süresi veya hastaya uygulanan işlemlerden ziyade, 

hastanenin, hastanın ana tanısı ve hastaya uygulanan işlemlerle tanımlanan klinik faaliyetiyle 

doğrudan bağlantılı olmasıdır.  Hastane bakımının vaka bileşimi yöntemi ile satın alınması, 

hastaneye yapılacak ödemenin hastaların klinik durumlarına ve bakımları için harcanan kaynaklara 

bağlı olacağı anlamına gelmektedir. Bu sistemde vaka başına yapılan ödemeler TİG gruplarına göre 

yapılmaktadır TİG’lar    hastanede tedavi gören hasta tipleri ile hastanede ihtiyaç duyulan kaynaklar 

arasında klinik açıdan anlamlı ilişkilendirme sağlayan bir hasta sınıflandırma sistemidir. 

Tanımından da anlaşılacağı üzere bir TİG’da sadece aynı olan değil, benzer hasta tipleri de bir araya 

getirilir, ve bu TİG içindeki tüm hastaların  aynı miktarda kaynak tükettikleri kabul edilir. Her TİG’ı 

ortalama TİG’a kıyaslayan bir bağıl değer verilir. Bu bağıl değer taban fiyat ile çarpılarak bir fiyat 

oluşturmaktadır.  TİG’a dayalı ödeme sistemi ile; tedavi edilen hasta sayısı ile türü arasında bağ 

kurulması, hastanelere rasyonel finansman dağıtımını beraberinde getirmektedir,  riskin SGK 

(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve hastaneler tarafından paylaşıldığı bu ödeme yönteminde işletmeler 

kaynaklarını verimli kullanmak yönünde teşvik edilmektedir (Tatar, 2011). 

       Geri ödemenin  bağıl değer olarak hesaplanması bu sisteme uluslar arası bir boyut 

kazandırmaktadır. Bağıl değer bir hastalığın veya durumun diğer hastalıklar veya durumlara göre ne 

kadar çok veya az kaynak kullandığını göstermektedir. Özet olarak TİG’lar; ortaya çıkan maliyetler 

ile hasta türlerini tanılarına ve işlemlerine göre sınıflandırarak türdeş vakalarla harcanan tedavi 

kaynaklarını ilişkilendirmeyi sağlayan bir yatan hasta sınıflandırma yöntemidir (Aral, 2012). 

3.TİG’a DAYALI HASTANE ÖDEME SİSTEMİ 

 

       TİG’a dayalı hastane ödeme sisteminin iki temel bileşeni bulunmaktadır. Bileşenlerin ilki 

klinik süreçleri tanımlar iken, ikincisi ise mali süreçleri tanımlamaktadır.   

 

3.1. Vakaların Uygun TİG’ lara Atanması: Hastanın klinik süreçlerini tanımlayan bileşendir. 

Hastaneler tarafından tedavi edilen vakaların tanımlanması ve sonrasında  hastalıkların ve işlemlerin 

doğru olarak kodlanması ve bu kodlama sonrasında yazılım Gruplandırıcı  ile uygun olan TİG’a 

atanması bu finansman sisteminin birinci bileşenini oluşturmaktadır. TİG oluşturulurken hasta;  ana 

hastalığına (birincil tanıya) göre gruplandırılmış ve daha sonra ikincil hastalıkların varlığına ya da 

yokluğuna göre alt gruplara ayırmış ancak bununla  da yetinilmemiş grupların oluşumunda hastaya 
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uygulanan işlemler ve demografik değerler de göz önünde bulundurulmuştur. Hastaların TİG 

gruplarına atanmasında hastaya ait değişkenler ile teşhis ve tedaviye ait değişkenler en önemli 

unsurlardır (Kobel, et al, 2011). 

 

      Vakaların TİG’a atanmasında gruplandırıcı denen bir bilgisayar programı kullanılmaktadır.  

Burada hastaya ait değişkenler ile teşhis ve tedaviye ait değişkenler iki önemli parametre olarak 

karşımıza çıkmaktadır. TİG’a atanmanın ana belirleyicisi “hastanın ana tanısı” dır. Bu ana tanıya 

göre hasta bir  MDC (Major Diagnostic Category ) yani “ ana tanı katogorisi” ne  atanmaktadır. 

MDC ler organ sistemlerine veya etiyolojilere göre oluşturulmaktadır. Genelde bütün ülkelerde 

küçük farklılıklar olmakla birlikte uzmanlık dallarına uygun bir şekilde benzerdir. Bu basamak 

hastanın TİG’a atanmasındaki en kritik noktadır (Aral, 2012).  Yaklaşık 38.000 hastalık önce  

ortalama   25  ( min.16 – max.28 )   MDC’ye  atandıktan sonra, kullanılan TİG sınıflandırmasının 

özelliklerine göre, sayıları   497 ile 1200 arasında değişen   TİG gruplarına  atanmaktadır (Kobel, et 

al, 2011). 

 

3.2. Bağıl Değer ve Taban Fiyat Hesaplanması: Buradaki bileşenler  ise hastanın mali süreçlerini 

tanımlamaktadır.  Vaka karması ödeme sisteminde, her bir TİG için maliyet analizi yapılarak ilgili 

TİG’ın tedavisi için harcanan  kaynak miktarı tespit edilmekte ve  daha sonra  bu  değer ortalama 

vaka için harcanan kaynağa oranlanarak   bir  bağıl değer (katsayı veya ağırlık)  hesaplanmaktadır. 

Daha sonra ki bütün hesaplamalar bu bağıl ağırlığa dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Vaka 

karması hastane ödeme sisteminin, mali bileşenini oluşturan ikinci önemli faktör ise, taban fiyattır.  

Taban fiyat; ortalama hastanın ortalama maliyetini ifade etmektedir, bu maliyet analizleri 

uygulanarak bilimsel olarak hesaplanabildiği gibi, sabit bir bütçeyi dağıtmak amacıyla ampirik 

olarak da tespit edilebilmektedir. Her ne şekilde olursa olsun, taban fiyat TİG tanımlamalarına göre 

1.0 bağıl ağırlığa sahip olan ortalama vaka için geçerli olan fiyattır. Bağıl değerin hesaplanması 

için; hastalar  uygun TİG gruplarına atandıktan sonra Maliyet analizi yapılmaktadır.  Hastane 

işletmelerinde maliyet analizi iki yaklaşımla  yapılabilmektedir.  

 

       1.Aşağıdan yukarıya maliyetlendirme olarak ifade edilen klinik maliyetlendirme 

2.Yukarından aşağıya maliyetlendirme olarak tanımlanan maliyet modellemedir. 

      Bağıl ağırlığın hesaplanması bu ödeme modelinin en kritik noktasıdır. Bağıl ağırlığın 

hesaplanması için, ülke genelinde bütün hastanelerde veya ülkeyi temsil eden pilot hastanelerde her 

bir TİG için maliyet analizi yapılır (Burduja ve Shah, 2005).  

 

 

  4.TÜRKİYE’DE TİG UYGULAMALARI 

      Türkiye’de yatan hastalara yönelik bir ödeme yöntemi olan TİG konusunda 2005 yılında 

başlayan bir proje ile ilk çalışmalar başlamıştır. Bu proje 2009 Kasım ayı itibarı ile sonuçlanmıştır. 

TİG çalışması, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi (HUAP) olarak da adlandırılan bu projenin 
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alt çalışma başlıklarından sadece biridir. Bu süreçte oluşan birikimler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 

Teşhis İlişkili Gruplar Şubesi’nin oluşturulması ile değerlendirilmeye başlanmıştır (Başara, 2011). 

      2005 yılı başlarından itibaren olgunlaştırılan çalışmalarda TİG’a temel olacak yapı için 

Avustralya örneği ele alınmıştır. Çalışmanın başlarından itibaren ICD10-AM (International 

Classification of Diseases, Australian Modification) 4. Güncellemesi ve TİG algoritması olarak da 

AR DRG (Australian Refined Diagnosis Related Groups: Grupları tayin eden algoritma) 5.1 

versiyonu kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmalarda klinik kodlama konusunda ciddi tecrübe elde 

edilmiştir. Projenin bitmesi ile lisans konusunda da Ulusal bir lisans alınması gereği ortaya 

çıkmıştır. Bu konu ile ilgili olarak da bahsi geçen şube girişimleri başlatmış, karşı taraf ile temaslar 

kurulmuştur. Lisansların alınması ile ICD10 AM 6. güncellemesi ve AR DRG 6. Versiyonu 

kullanmaya geçilmesi planlanmaktadır (Başara, 2011). 

      Yapılacak ödemelerde yatan hastalar için TİG sistemi, ayaktan hastalar için de BBAG (Branş 

Bazlı ayaktan Gruplar) sistemi temelinde ödemelerin  yapılandırılması  ve gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. Birçok yönetimsel raporun da bir takım internet ara yüzleri ile hem Bakanlık hem 

de sahada her bir hastane için yapılandırılması ve değişik erişim yetkilendirmeleri ile sunulması 

planlanmaktadır. Çalışmalar 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile tüm hastane ödeme sistemini bu alana 

kaydırma işlemlerinin tamamlanması şeklinde planlanmış ve yapılandırılmıştır (Akdağ ve diğerleri, 

2011). 

      Çalışmalara eklenecek en önemli unsur, Türkiye’ye ait TİG yapısının oluşturulması ve bu yapı 

için de her bir TİG için maliyet analizi yapılması ve bu maliyetleri temsil eden bağıl değerlerin 

oluşturulması çalışmasıdır. Bu çalışmanın başlaması için de en azından hastanelerde bir yıla yakın 

bir kodlama tecrübesi birikimi maliyetlendirme çalışmalarının daha sağlıklı şekillendirmesini 

sağlayacaktır. Bu sürecin sonlanmasına değin Avustralya bağıl değerlerinin kullanılması 

öngörülmektedir. Maliyetlendirme çalışmaları için ayrı ve donanımlı bir birim kurulması ve hastane 

örneklem grupları ile hastane tiplerine göre bağıl değer dağılımı hesaplamalarının yapılması 

gereklidir  (Akdağ ve diğerleri,2011). 

5. ARAŞTIRMA 

      Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Hastaneleri tarafından 2011-2012 yıllarında kodlanan 2651 

TİG verisi arasından önce 96 takip gruplanmış, daha sonra bu takipler arasından Sağlık Uygulama 

Tebliği (SUT) Tanıya Dayalı İşlem Listesiyle karşılaştırılabilecek olan 58 TİG’un seçilmesiyle 

yapılmıştır. Çalışmada T.C.Sağlık Bakanlığı Teşhisle İlişkili Gruplar Veri Giriş Programına yapılan 

kodlamalar, hasta yatış numaraları baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na  Medula Sistemi 

üzerinden fatura edilen tutarlarla karşılaştırılmıştır. Toplam 58 takibin SUT fiyatları toplamının TİG 

bağıl ağırlıkları toplamına bölünmesiyle birim fiyat bulunmuş, bağıl ağırlıklar bu fiyatla çarpılarak 

TİG’a göre geri ödemeye esas oluşturacak tutar bulunmuş ve bu tutarlar SUT fiyatlarıyla 

karşılaştırılmıştır. Birim fiyat hesaplanırken Sağlık Bakanlığı tarafından da kullanılan Avustralya 

bağıl değerleri dikkate alınmıştır. 

Birim Fiyat=  ∑ Sut Fiyatları / ∑ DRG Bağıl Ağırlık 

        Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edilen 58 takibin toplam SUT tutarı olan 

368.241,29 TL, 58 takibin toplam 195,30 olan  bağıl değere bölünmesiyle birim fiyat 1.886,44 TL 

olarak bulunmuştur. Birim fiyat her bir TİG’un bağıl değeri ile çarpılarak ilgili takibin TİG fiyatı 

hesaplanmıştır. 
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368.241,29/195,30=1.886,44 

6.ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ 

TİG TANIM  SUT TANIM 

TİG 

FİYAT 

SUT 

FİYAT  

Transplantasyon, Karaciğer Karaciğer Transplantasyonu 66.251,69 84.700,00 

Transplantasyon, Allojenik Kemik 

İliği 

Hematopoietik Hücre Nakli, 

Allojeneik 37.143,96 100.000,00 

Transplantasyon, Renal, Pankreas ile 

birlikte olmayan, Katastrofik KK 

Bulunmayan Böbrek Transplantasyonu 25.844,20 34.100,00 

Kohlear İmplantasyon 

Koklear İmplant Yerleştirilmesi 

+Malzeme 13.280,52 35.456,51 

Humerus, Tibiya, Fibula, Ayak 

Bileği İşlemleri, 60 Yaş Altı, 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan 

Büyük Kemik Kırıkları 

Cerrahisi,Kapalı IMN+Büyük 

Kemik Krıkları Cerrahi Tedavisi, 

Açık IMN + Malzeme  3.886,06 6.454,59 

Kalp Müdahalesi, Perkütan Trans-

Vasküler Yöntemle, Diğer 

Perkütan Transkateter Device ile 

ASD veya PFO 

Kapatılması+Malzeme 4.621,77 10.067,40 

Ventriküler Şant, Revizyonu 

Hidrosefali Şant 

Ameliyatları+Malzeme 5.904,55 2.140,00 

Kraniyotomi, KK Bulunmayan 

Glial Tümör 

Eksizyonu,Mikroşirürjikal 

Teknikle 7.658,94 3.231,24 

Spinal İşlemler, Katastrofik/Şiddetli 

KK Bulunmayan  

Servikal İntramedüller Tümör 

Eksizyonu, Laminektomi Dahil 6.055,47 3.231,24 

Karpal Tünel, Serbestleştirme İşlemi 

Nervus Medianusun 

Dekompresyonu 905,49 488,29 

Baş ve Boyun İşlemleri, Malinite 

veya Orta Şiddetli KK Bulunan Endolaringeal Lazer Cerrahisi 6.036,60 1.872,60 

Parotis Bezi Tanı ve Tedavi İşlemleri  Parotidektomi, Yüzeysel 3.961,52 1.248,40 
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Sinüs, Mastoid İşlemleri ve 

Kompleks Orta Kulak Tanı ve 

Tedavi İşlemleri 

Endoskopik Frontal Sinüs 

Cerrahisi 2.678,74 1.225,00 

Kulak, Burun, Boğaz ve Ağız, Çeşitli 

Tanı ve Tedavi İşlemleri Miringoplasti 1.848,71 719,90 

Nazal Tanı ve Tedavi İşlemleri Septoplasti  1.678,93 461,45 

Tonsillektomi ve/veya 

Adenoidektomi Tonsillektomi ve Adenoidektomi 1.320,51 629,31 

Miringotomi, Tüp Takılması ile 

Birlikte Ventilasyon Tüpü Uygulaması 754,58 300,00 

Majör Göğüs Tanı ve Tedavi 

İşlemleri, Katastrofik KK 

Bulunmayan 

Akciğer Rezeksiyonu ve 

Mediastinal Lenf Nodu Diseksiyonu 6.696,85 4.775,51 

Kalp Kapağı İşlemleri, 

Kardiyopulmoner Bypass Pompası 

ile, İnvaziv Kardiyak İnceleme 

İşlemleri Olmaksızın, Katastrofik 

KK Bulunmayan 

Replasman, Aort Kapağı(AVR)+ 

Malzeme 13.506,89 12.280,96 

Koroner Bypass, İnvaziv Kardiyak 

İnceleme İşlemleri Olmaksızın, 

Katatstrofik/Şiddetli KK Bulunan 

Koroner Arter By-pass, Otojen 

Greft, Üç Koroner Grefti, 

Kardiyopulmoner By-pass ile 13.544,62 7.374,29 

Koroner Bypass, İnvaziv Kardiyak 

İnceleme İşlemleri Olmaksızın, 

Katatstrofik/Şiddetli KK 

Bulunmayan 

Koroner Arter By-pass, Otojen 

Greft, İki Koroner Gretfti, 

Kardiyopulmoner By-pass ile 10.054,71 6.083,75 

Koroner Müdahale, Perkütan, Akut 

Myokard Enfarktı Bulunan 

Selektif Koroner Anjiyografi + 

Perkütan Transluminal Koroner 

Anjiyoplasti 4.829,28 1.246,80 

Vasküler İşlemler, Majör 

Rekonstrüksiyon Haricinde, 

Kardiyopulmoner Bypass 

olmaksızın, Katastrofik/Şiddetli KK 

Bulunmayan 

Perkütan Transluminal Koroner 

Anjiyoplasti ve Stent, Tek 

Damar+Selektif Koroner 

Anjiyografi+Malzeme 2.603,28 1.456,32 
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Koroner Müdahale, Perkütan, Akut 

Myokard Enfarktı Bulunmayan, 

Stent İmplantasyonu Yapılan 

Perkütan Transluminal Koroner 

Anjiyoplasti ve Stent, Tek 

Damar+Selektif Koroner 

Anjiyografi+Malzeme 3.282,40 1.702,74 

Dolaşım Sistemi Bozuklukları Akut 

Myokard Enfarktı Bulunmayan, 

İnvaziv Kardiyak İnceleme İşlemleri 

İle, Kompleks Tanı/İşlem 

Bulunmayan Selektif Koroner Anjiyografi 1.735,52 456,50 

Appendektomi, Katastrofik/Şiddetli 

KK Bulunan Appendektomi Laparoskopik 5.187,70 748,00 

Appendektomi, Katastrofik/Şiddetli 

KK Bulunmayan Appendektomi 2.678,74 440,00 

Herni (Fıtık) İşlemleri, Abdominal 

ve Diğer, 59 Yaş Üzeri veya 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunan Umblikal Herni Onarımı 3.169,22 717,97 

Herni (Fıtık) İşlemleri, Abdominal 

ve Diğer, Yaş 1den 59a Kadar, 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan Umblikal Herni Onarımı 1.792,12 717,97 

Herni (Fıtık) İşlemleri, İnguinal ve 

Femoral, 0 Yaş Üzeri 

İnguinal Herni Onarımı 

Laparoskopik (Tek Taraflı) 1.792,12 1.155,00 

Herni (Fıtık) İşlemleri, 1 Yaş Altı 

İnguinal Herni Onarımı (Tek 

Taraflı) 1.528,01 715,00 

Anal ve Stoma İşlemleri, 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan Perianal Fistülotomi/Fistülektomi 1.226,18 755,15 

Kolesistektomi, Açık Cerrahi, Kapalı 

Koledok Eksplorasyonu Yapılmayan, 

Katastrofik KK Bulunmayan Kolesistektomi 4.942,47 792,00 

Kolesistektomi, Laparaskopik, 

Kapalı Koledok Eksplorasyonu 

Yapılmayan, Katastrofik/Şiddetli KK 

Bulunmayan Kolesistektomi Laparoskopik 2.622,15 1.045,00 

Eklem İşlemleri, Alt Ekstremite, 

Majör, Bilateral (İki Taraflı) veya Diz Artroplastisi(Bilateral)+ 
15.016,04 10.281,60 
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Çoklu Malzeme 

Kalça ve Femur İşlemleri, Diğer, 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan 

Büyük Eklem Parsiyel Protezleri, 

Primer+Malzeme 5.810,23 4.543,28 

Spinal Füzyon, Katastrofik/Şiddetli 

KK Bulunmayan 

Posterior Segmental 

Enstrumantasyon;2 ila 6 Vertebra 

Segment+ Malzeme 9.488,78 4.318,87 

Artroskopi Girişimsel Artroskopi 1.339,37 1.113,20 

El İşlemleri Tetik Parmak Cerrahi Tedavisi 1.716,66 293,70 

Meme, Malin Olgular,Majör 

İşlemleri Mastektomi, Modifiye Radikal 3.263,54 1.468,28 

Perianal ve Pilonidal İşlemleri Pilonidal Sinüs Eksizyonu 1.660,07 419,54 

Adrenal İşlemler Sürrenalektomi, Transperitoneal 7.149,60 1.849,51 

Paratiroid İşlemleri Parotidektomi, Yüzeysel 3.621,96 1.248,40 

Tiroid İşlemleri Tiroidektomi (Bilateral) 3.471,05 1.216,60 

Böbrek, Üreter ve Majör Mesane, 

Neoplazma İşlemleri, 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan Laparoskopik Nefrektomi 6.545,94 1.628,00 

Mesane, Minör İşlemleri, 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan 

Vezikoüreteral Reflüde 

Subüreterik İnjeksiyon (İki Taraflı) 4.942,47 1.020,60 

Prostatektomi Haricinde, 

Transüretral İşlemler, 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan Mesane Tümörü (<3cm) 3.772,88 802,00 

Üretral İşlemler, KK Bulunmayan İnternal Üretorotomi 1.471,42 629,31 

Sistoüretroskopi, aynı Gün İçerisinde Sistoskopi, Tanısal 547,07 230,78 

Üretral Striktür (Üretral 

Daralma)/Üretra Dilatasyonu Üretra Dilatasyonu 1.245,05 253,90 

Pelvik İşlemler, Majör, Erkek Prostatestektomi, Kapalı 6.715,72 2.918,30 

Prostatektomi, Transüretral, 

Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan Prostatektomi, Kapalı 2.678,74 1.100,00 

Penis İşlemleri, KK Bulunmayan Penil Plikasyon 1.528,01 728,90 
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Testis İşlemleri, KK Bulunmayan Varikoselektomi(Tek Taraflı) 1.358,24 377,63 

Sünnet Sünnet 943,22 55,00 

Doğum, Sezeryan, 

Katastrofik/Şiddetli KK 

Bulunmayan/ Sezeryan 3.735,15 495,00 

Doğum, Vajinal Yolla, Tekil, 

Komplike Olmayan, Diğer 

Olumsuzlukların Eşlik Etmediği Normal Doğum 1.716,66 440,00 

Splenektomi Splenektomi, Total(Laparoskopik) 7.658,94 2.200,00 

 

 

7. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Karşılaştırma sonucunda, Beyin Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji, Kalp ve Damar 

Cerrahi, Ortopedi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji branşlarına 

ait 52 takipte SUT fiyatlarının TİG’a daha düşük olduğu görülmüştür. TİG’a göre SUT fiyatlarının 

yüksek bulunduğu ilk altı takipteki işlemler Karaciğer Transplantasyonu, Böbrek Transplantasyonu, 

Allojenik Kemik İliği Nakli, Koklear İmplant Yerleştirilmesi +Malzeme, Büyük Kemik Kırıkları 

Cerrahisi,Kapalı IMN+Büyük Kemik Krıkları Cerrahi Tedavisi, Açık IMN + Malzeme, Perkütan 

Transkateter Device ile ASD veya PFO Kapatılması+Malzemedir. Bu takipler incelendiğinde ise, 

Karaciğer Transplantasyonu, Böbrek Transplantasyonu, Allojenik Kemik İliği Nakli işlemlerinin 

teşvik amaçlı yüksek tutulduğu, diğer üç takipteki yüksekliğin tıbbi malzemelerden kaynaklandığı 

öngörülebilir. 

Araştırma sonucunda TİG’ın sadece aynı olan değil benzer hasta tiplerini bir araya getirdiği 

görülmüştür. SUT’de ayrı kodları ve fiyatları olan frontal sinüs cerrahisi, sfenoid sinüs cerrahisi, 

maksiler sinüse endoskopik müdahale, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi işlemlerinin TİG’da 

sinüs mastoid işlemleri ve kompleks orta kulak tanı ve tedavi işlemleri olarak tek grupta karşılık 

bulması bu duruma örnek gösterilebilir. TİG’da demografik özelliklerin de dikkate alınarak geri 

ödeme yapıldığı bilinmektedir. Umblikal herni onarımı işleminin SUT’de tek kod karşılığı var iken, 

aynı işlemin TİG’da yaş 1’den 59’a kadar, 59 yaş üzeri gibi farklı gruplara atanmış olması örnek 

gösterilebilir. Laparoskopik kolesistektomi işleminin SUT fiyatının TİG ‘a göre fazla olmasının 

nedeninin laparoskopik işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme giderlerinin pakete dahil edilmesi 

olabileceği gibi açık kolesistektomi işleminin TİG ‘da  SUT fiyatının üzerinde olmasının nedeninin 

de daha uzun süre anestezi uygulanması ve enfeksiyon riskinin olabileceği tartışılabilir. 
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       Geri ödeme mekanizmaları sağlık sistemlerinde en kritik unsurların başında gelmektedir. Geri 

ödeme, teknik karmaşıklıkları düzenlemede sistem aktörlerine güçlü bir teşvik sunar. Kaynaklar 

çeşitli hizmet sunucuları arasında adilce dağılmalıdır ve sistem içindeki aktörleri verimli 

davranmaları konusunda motive etmelidir. Bunu yaparken kolayca uygulanabilir olmalı ve yönetim 

maliyetlerini en aza indirmelidir. Avrupa’da özellikle yatan hasta hizmetlerinde, yeniden 

fiyatlandırma oranlarını şekillendirmek için mikro maliyet verisi kullanılmasına yönelik bir eğilim 

olmuştur. Pek çok ülke sınıflandırma sistemlerini geliştirmek için bakım evrelerini ve özel işlemleri 

maliyetlendiren TİG’ ı seçmiştir. 

 

      TİG’ ın günümüz geri ödemelerinde iddialı hedefleri bulunmaktadır. TİG sistemi, hizmet 

sunuculara yaptıkları işe göre adil şekilde geri ödemede bulunmak, etkili bir çıktı alınmasını teşvik 

etmek, gereksiz hizmet sağlanmasından önlemek  amaçlarını güder. Bu şekilde, hizmet başı ödeme 

sistemindeki sorunları (örneğin gereksiz hizmet sunumundan kaynaklanan yetersizlikler) veya gün 

başı ödemeleri (örneğin gereksiz uzunlukta hasta yatışları), ya da nitelikli- niteliksiz işi ölçmeyen 

bazı global bütçe uygulamaları gibi geleneksel hastane geri ödemelerinde sorunları bertaraf etmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

 Sonuç olarak, TİG bağıl ağırlıkları ile hesaplanacak bir ödeme ile SUT fiyatları tam olarak 

uyum sağlamamaktadır. Bu nedenle özellikle geçiş dönemi için Sağlık Bakanlığı’nın global 

bütçesinin dışında kalan tüm üniversite ve özel hastanelerin aynı havuzun içine alınarak Türkiye 

için bir global bütçe oluşturulması değişime uyumlu bir sistemin kurulmasını mümkün 

kılabilecektir. Global bütçe içindeki tüm hizmet sunucularının hastalarını kodlaması ve hastaların 

uygun TİG’ a atanmasıyla ilgili ay için üretilen TİG bağıl ağırlıkları ülke genelinde toplanabilir. Bu 

dönem için ayrılan global bütçe üretilen bağıl ağırlığa bölünerek ampirik bir taban fiyat 

hesaplanabilir. Bu taban fiyat ile sağlık hizmet sunucularının ürettiği bağıl ağırlıklar çarpılarak geri 

ödeme yapılabilir. Sağlık hizmet sunucuları tarafından hastaların doğru olarak kodlanıp 

kodlanmadığı ise yine örnekleme veya denetimler ile kontrol edilebilir. Bu şekilde Sosyal Güvenlik 

Kurumu global bütçesinin içinde kalabildiği gibi sağlık hizmeti sunucularına Dünya standartlarında 

adil bir dağıtım yapmak mümkün olabilecektir.  

 

 Türkiye’de TİG’ ın geri ödeme modeli olarak kullanılabileceği, ancak uygulamanın kamu ve 

özel tüm sağlık kurumlarını kapsaması ve vaka karması ile birlikte yürütülmesinin modelin başarısı 

için gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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KONVANSİYONEL RÖNTGEN BİRİMİ TEKNİSYEN FAALİYETLERİNİN ZAMAN 

ÖLÇÜMÜ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ 
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ÖZET 

Bu çalışmada, bir eğitim hastanesinin konvansiyonel röntgen biriminde görev yapan 

teknisyenlerin yaptıkları faaliyetleri gözleme dayalı zaman etüdü tekniği kullanılarak iş öğeleri sürelerinin 

hesaplanması amaçlanmıştır. Gözlem aşamasına geçmeden önce, işler zamanlanabilecek en küçük iş 

öğelerine ayrılmış ve ön bir gözlem çalışması yapılmıştır. Öğelerin zaman ölçümünde kronometrede 

geriye dönüşlü zaman ölçümü kullanılmıştır. Bu birimlerde gözlem yapılırken normal hızda çalışan 

ortalama bir personel seçilmeyip tüm personel (6 teknisyen) gözlenmiştir. Gözlenen sürelerin normal 

zamana dönüştürülmesi için personelin çalışma hızı (temposu) hesaplanmıştır. 

İş ölçümü sonucunda; konvansiyonel röntgen bölümünde yapılan 13 iş öğesine ait normal zaman 

286,51 saniye olarak bulunmuştur. Konvansiyonel röntgen bölümünde yıllık tetkik sayısı ile hesaplanan 

normal zaman çarpılarak yıllık işyükünün tespit edilmesi mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Radyoloji Bölümü, İş Ölçümü, Zaman Etüdü 

 

MEASUREMENT OF ACTİVİTİES OF TECHNİCİANS AT CONVENTİONAL X-RAY 

UNİTS WİTH TİME MEASUREMENT METHOD 

ABSTRACT 

In this study, conventional X-ray unit of a teaching hospital technicians working in their activities, 

observational study using the technique of time to calculate the duration of work items. Before the 

observation stage, the small business jobs zamanlanabilecek elements were separated and a preliminary 

observational study. Reversible stopwatch time measurement items used in the measurement of time. 

These units have an average running at normal speed while observing all the staff were chosen by the staff 

(6 technicians) have been observed. Staff working for the conversion of normal time periods observed rate 

(tempo) was calculated. 

As a result of work measurement, conventional X-ray section of the work item 13, the usual time 

was 286.51 seconds. Conventional X-ray part of the annual audit of the usual time is calculated by 

multiplying the number of years may be possible to identify workload. 

  

Keywords: Department of Radiology, Work Measurement, Time Study 
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1. Giriş 

Günümüzde sağlık sektörünün karşı karşıya kaldığı önemli problemlerden biri insan 

kaynaklarının, özellikle sağlık personelinin maliyeti ve işyüküne göre dengeli dağıtımıdır 

(Henninger,1983:21). Emek yoğun örgütler olan hastanelerde, gelişen tıbbi teknolojiye rağmen 

personelin bilgi, beceri ve yeteneklerine duyulan gereksinim ortadan kalkmış değildir. Söz konusu 

insangücü kaynağından olabilecek en yüksek verimi sağlamaya çalışmak zorunluluk haline 

gelmiştir (Erigüç,2003:116). Üstelik personel giderleri, toplam hastane giderlerinin yaklaşık üçte 

ikisini oluşturduğundan, kontrol edilmesi gereken bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Misener,1987:235). Hastane verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden işgücünün miktar ve 

niteliğinin planlanması önemli bir sorundur.  

Hastane yönetiminin esas fonksiyonu, belirli düzeydeki sağlık hizmetlerini, en düşük 

maliyetle ve maksimum nicelikte üretebilmek olduğundan (Büyükkayıkcı,1997:33), hastanelerde, 

örgütün işleyişini ve kendisinden beklenen etkinlikleri nasıl yerine getirdiğini gösteren performans 

standartlarına, kalite göstergelerine ve maliyet-performans ölçüm yöntemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Pamir,1984:75). Hastanelerde, etkin bir denetimin yapılabilmesi amacıyla 

kullanılabilecek araçlardan biri iş ölçümü teknikleridir. Hastanelerde yürütülen tıbbî bakım 

hizmetlerini ve toplam maliyetlerde önemli bir yer kapsayan personel maliyetlerinin artmasıyla 

orantılı olarak iş ölçümü tekniklerinin kullanımı da önem kazanmaktadır (Erigüç,199234;136). İş 

ölçümü teknikleri, üretim, plânlama ve denetim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılmasını 

sağlayabilecek bilgiler sunmaktadırlar (REFA,1985:81). İş ölçümü tekniklerinden biri olan zaman 

etütleri yoluyla, iş yükünün belirlenmesi, yapılan üretim ve kullanılan işgücü arasında tarafsız bir 

ilişki kurulabilmesi ve bir işin yapılması için gereken zamanlara ulaşılabilmesi olanaklı olmaktadır. 

Böylece elde edilen bu bilgiler, yönetim tarafından, etkililik ve verimlilik düzeyinin belirlenmesi 

amacıyla kullanılabilecektir (Rascati,1986:2445). 

2. Zaman Etüdü 

Uluslararası Çalışma Örgütü zaman etüdünü belirli koşullar altında yapılan özellikleri 

verilmiş bir işin elemanlarına ait zamanlar ile performans derecelerinin kaydedilmesinde ve o işin 

tanımlanmış bir performans düzeyinde yürütülebilmesi için gerekli olan zamanı elde etmek üzere bu 

verilerin analizinde kullanılan bir iş ölçümü tekniği olarak tanımlamaktadır (REFA,1985:82). 

Zaman etüdünde, etüt edilecek iş, iş öğeleri denilen başlangıç ve bitiş noktaları iyice 

belirlenebilen kısa iş parçalarına ayrılır ve bu iş parçaları doğrudan kronometre ile ayrı ayrı ölçülür. 

Elde edilen neticeler personelin çalışma hızına göre değerlendirilerek normal zamanlar bulunur. Bir 

iş devresine ait tüm iş öğelerinin toplanan normal zamanlarına gerekli paylar da eklenerek o iş 

devresine ait standart zamanlar saptanır. Kronometraj çalışması olarak da bilinen zaman etüdü esas 

itibariyle tekrarlı ve kısa çevrimli işlerde özellikle tercih edilmektedir (Timur,1984:54). 

2.1. Zaman Etüdünün Aşamaları 

1.1.2. 2.1.1. Bilgilerin Toplanması ve Kaydedilmesi 

İş, işi etkileyen çevre koşulları ve çalışanlar hakkında bilgiler derlenir ve kaydedilir. Zaman 

etüdü yapılmadan önce genellikle etüdü yapılacak iş için özel olarak düzenlenmiş etüt formları 

hazırlanır (Akal,1991:238).  
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1.1.3. 2.1.2. Kullanılan Yöntemin Tanımlanması 

Bir işte kullanılan yöntem o işin yapılması için gerekli zamana büyük ölçüde etki eder. 

Zamanlamanın yapıldığı andaki yöntemin ayrıntılı olarak gözlem formuna kayıt edilmesi gerekir 

(Akal,1991:238). 

1.1.4. 2.1.3. İşin Öğelere Ayrılması 

İşin öğelere ayrılması ve her öğenin ayrı ayrı zamanlanması, zaman etüdünün temelini 

oluşturmaktadır. Her öğe, bir işin bağımsız parçası olmalıdır. Belli başlı öğe türleri şunlardır: 

Tekrarlanan öğe, bir işin her çalışma devresinde oluşan öğedir. Örneğin, parçayı almak, 

biten parçayı kenara koymak. 

Arasıra oluşan öğe, her çalışma devresinde olmamakla beraber düzenli veya düzensiz 

aralıklarla oluşan öğedir, örneğin, makineyi kurmak, kısım amirinden bilgi almak. 

Değişmez öğe, ne zaman yapılırsa yapılsın temel zamanı değişmeyen bir öğedir 

(Timur,1984:54).  

1.1.5. 2.1.4. Her Öğenin Zamanlanması 

Kronometre ile yapılan zamanlamada iki temel yöntem vardır. Bunlardan birincisi 

“sürekli” diğeri de “geriye dönüşlü” zamanlama yöntemidir. İşin (veya iş öğelerinin) süresi 

çalışanın temposu derecelendirilerek ölçülür. Sürekli zamanlama, daha ziyade öğeler arasındaki 

sürenin çok kısa olması halinde veya beraber çalışan bir grup çalışanla birlikte zamanlama 

yapılırken kullanılır. Sürekli zamanlamada etüt süresince kronometre sürekli çalıştırılır, etüt 

tamamlanıncaya kadar kronometre durdurulmaz. Her öğe bitiminde kronometre verisi yazılır, etüt 

bitiminde peş peşe çıkarma işlemi yapılarak öğelerin süreleri bulunur. Geriye dönüşlü ölçüm 

yönteminde ise her öğenin bitiminde kronometre sıfırlanır. Her öğeye ait zaman doğrudan elde 

edilir (Akal,1991:241).  

1.1.6. 2.1.5. Çalışma Hızının Derecelendirilmesi ve Normal Zamanın Saptanması 

İş ölçümünün ve onun tekniği olan zaman etüdünün yararlarından birisi de iş planlaması ve 

özendirici ücret sisteminde kullanılmak üzere zaman standartları saptamaktır. Standartları yalnız en 

iyi çalışanın ulaşabileceği düzeyde saptamak, saptanan standartlara ulaşamayan diğer çalışanlarda 

moral bozukluğu ve güvensizlik yaratır. Ayrıca, bu standartlara dayanılarak yapılan planların 

gerçekleşme oranını da azaltır. En yavaş çalışana göre saptanacak standartlar çok gevşek 

olacağından yarardan çok zarar getirir (Akal,1991:260). 

Çalışma hızının derecelendirilmesi, çalışanın görevini yaparken sergilediği hareketlerin 

hızını normale göre derecelendirmektir. Performans derecelendirmesi adı verilen bu işlemde 

normal hızda çalışan personelin hızı esas alınır. Uygulamada normal çalışma hızını belirleyen 

değişik ölçekler kullanılır. En çok kullanılan standart derecelendirme yönteminde ölçek 0-100 

ölçeğidir. Bu ölçekte normal performansa 100 puan verilir. Normalden hızlı çalışma hızına 100 

üzerinde, düşük çalışma hızına ise 100 altında puan verilir. Standart derecelendirme sistemine göre 

normal zamanı bulmak için aşağıdaki formülden yararlanılır. Gözlenen her iş öğesinin gözlem 

süreleri bu formüle göre normal zamanları hesaplanır (Timur,1984:53).: 

 

 

Personelin Gözlenen Çalışma Hızı 

Normal Zaman  = Gözlenen Zaman x                                                                             
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Derecelendirme işlemi, gözlenen zamanı normalleştirmeye yönelik bir işlemdir. Başka bir 

deyişle alt ve üst gözlenen uç değerleri ortalamaya yaklaştırır (Timur,1984:53). 

1.1.7. 2.1.6. Eklenecek Payların Belirlenmesi 

Standart zamanın bulunması için, normal zamana eklenmesi gerekli paylar belirlenir. Her iş 

elemanı için yorgunluk dinlenme ve kişisel ihtiyaç payları belirlenir. Normal zaman bir işin 

yapılması için gerekli net zamanı ifade eder. Çalışanın, kişisel ihtiyaçları ve tahmin edilmeyen diğer 

faktörler, işini normal zamanda yapmasını yani, performansını etkileyecektir. Standart zamanın 

bulunması için, çalışanın performansını etkileyen bütün faktörlerin (payların) normal zamana 

eklenmesi gerekir. 

Standart zamanı bulmak için normal zamana eklenecek payların neler olması gerektiği 

zaman etüdünün en tartışmalı konularından bir tanesidir. Bu nedenle eklenecek payların oranlarını 

saptamak çok kere çalışan temsilcileri ile işveren arasında uzun pazarlık konusu olmaktadır. Normal 

zamana eklenecek paylar, dinlenme payları ve diğer paylar olarak iki ana grupta toplanır. Dinlenme 

payları grubu içerisinde durağan paylar denilen kişisel gereksinim ve yorgunluk payları yer alır. 

Diğer paylar grubunda ise arıza payı, politik ve özel paylar yer alır. Literatürde genelde önerilen 

oran %6 kişisel gereksinim ve %4 yorgunluk payıdır (Timur,1984:53). 

1.1.8. 2.1.7. Standart Zamanın Saptanması 

Bir işin standart performansla yapılması için gerekli olan zamana standart zaman denir 

(Akal,1991:290). Normal zamanın, saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucunda elde edilen 

rakam, normal zamana eklenerek standart zaman bulunur. Diğer bir anlatımla, 

Standart zaman = Normal zaman + (Normal zaman x % olarak paylar). 
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Şekil-1. Zaman Etüdü Yönteminin Akış Diyagramı (Çelikoğlu,1989:25 

Bu çalışmada GATA Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığında; konvansiyonel röntgen 

teknisyenlerinin yaptıkları faaliyetleri belirleyerek, her bir faaliyete ilişkin standart zamanları 

hesaplamak amaçlanmıştır. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Konvansiyolen röntgen bölümünde çalışan teknisyenlerle yapılan görüşmeler sonucunda 

gerçekleştirdikleri ana faaliyetler ile bu faaliyetlerin öğeleri belirlenmiştir. Araştırmada, her 

İŞİN TESPİTİ 

İŞ HAKKINDA BİLGİLERİN TOPLANMASI 

İŞİ ELEMANLARINA AYIRMA 

İŞİN ÖLÇÜLMESİ 

MEVCUT ÖLÇÜMLERLE YETERLİLİK ANALİZİ 

ANALİ

Z 

TEMEL SÜRENİN HESAPLANMASI 

YORGUNLUK, DİNLENME VE KİŞİSEL PAYLARIN BELİRLENMESİ 

NORMAL SÜRENİN HESAPLANMASI 

SEYREK ELEMAN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ 

STANDART ZAMANIN HESAPLANMASI 

RASSAL VE ÖZEL PAYLARIN BELİRLENMESİ 

TOPLAM NORMAL SÜRENİN BELİRLENMESİ 
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faaliyetin temsili ortalama süresini bulmak için doğrudan gözlem tekniği kullanılmıştır. 

Gözlemlerde elde edilen verileri kayıt için zaman etüdü formları geliştirilmiş, ölçümlerin 

yapılmasında ise kronometreden yararlanılmıştır. Öğelerin zaman ölçümünde kronometrede geriye 

dönüşlü zaman ölçümü kullanılmıştır. Her bir öğe için yapılan ölçümde kronometrede okunan 

zamanlar öğenin hemen bitiminde zaman etüdü formlarına “gözlenen zaman” olarak kaydedilmiştir. 

Personelin gözlemden rahatsız olmaması için çalışmanın amacı ve her zamanki hızlarında 

çalışmalarının gerektiği konusunda gereken açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 

radyoloji bölümünde yapılan işlerin tamamlanma sürelerinin kabul edilebilir ve yapılış 

yöntemlerinin doğru olduğu, konvansiyonel röntgen ünitesinin optimal iş düzenine sahip olduğu 

varsayılmıştır. Röntgen teknisyenlerinin yaptıkları faaliyetler metot etüdü yönünden 

incelenmemiştir. 

Çalışmada, gözlenen teknisyen faaliyetleri; konvansiyonel röntgen ünitesi için kaset 

yerleştirme, kaset çıkarma, kontrol panelini ayarlama ve tuşlama, çekim kafasını ve sedyeyi 

ayarlama, hastaya talimat verme ve çekim odasını terk etme, çekim odasına geri dönme, hastaya ait 

bilgileri film üzerine yazma makinesine girme ve basma, hastanın anons edilmesi, kaset ve zarfları 

çekim odasından çıkarma, kaset ve zarfları banyo cihazına götürme, filmin cihazda banyo edilmesi, 

filmin negatoskopta kontrol edilmesi ve boş film kasetlerini çekim odasına götürme olarak ifade 

edilen toplam 13 iş öğesinden oluşmaktadır.  

3.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini konvansiyonel röntgen teknisyenlerinin yaptığı işler oluşturmaktadır. 

Araştırmada örneklem seçilmeyerek tüm konvansiyonel röntgen ünitesinde (1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu 

röntgen cihazlarda) çalışan röntgen teknisyenleri gözlenmiştir.  

Gözlemdeki amaç, her faaliyetin temsili ortalama süresini bulmaktır. Belirli güvenirlilik 

düzeyinde ve hata payına göre her bir faaliyet için yapılması gereken gözlem sayısının 

hesaplanması gerekir. Gözlem örnekleminin belirlenmesinde kullanılan yöntemde önce birkaç ön 

gözlem (n’) yapılır. %95 güvenlik düzeyinde ve %5 hata payı için aşağıdaki formül kullanılarak 

gözlem sayısı tespit edilir (Saunders,1987:1244).  

 

 

 

 

 

Konvansiyonel röntgen ünitesindeki iş öğeleri belirlendikten sonra her bir iş öğesinin kaç 

kez gözlenmesi gerektiğine karar vermek için bir ön çalışma yapılmıştır. Bu aşamadan elde edilen 

veriler yukarıdaki formül kullanılarak her bir iş öğesinin kaç kez gözlenmesi gerektiği 

hesaplanmıştır. 
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n= Saptanmak istenen örneklem büyüklüğü 

n’= Ön gözlemle alınan okuma ( gözlem) sayısı 

= Değerlerin toplamı 

x= Her bir okumanın değeri 
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Tablo-1. Konvansiyonel Röntgen Ünitesindeki Teknisyen Faaliyetleri İş Öğelerine İlişkin Yapılan 

Ön Gözlemler ile Yapılması Gereken Gözlem Sayıları 

İş öğeleri 

Yapılan 

ön gözlem 

sayıları 

Σx Σx
2
 

Yapılması 

gereken 

gözlem sayısı 

Kaseti yerleştirme 18 95,84 522,20 37 

Kaseti çıkarma 18 96,61 530,69 38 

Kontrol panelini ayarlama ve tuşlama 18 97,49 537,40 28 

Çekim kafasını ve sedyeyi ayarlama 18 450,60 11489,21 30 

Hastaya talimat verme çekim odasını terk etme 18 98,01 543,21 29 

Çekim odasına geri dönme 18 97,24 535,82 32 

Hasta bilgilerini film üzerine yazma  18 352,76 7030,64 27 

Hastanın anons edilmesi 18 357,37 7265,65 39 

Kaset ve zarfları çekim odasından çıkarma 18 110,52 688,04 22 

Kaset ve zarfları banyo cihazına götürme 18 320,38 5771,24 19 

Filmin cihazda banyo edilmesi 18 2430,04 329717,78 8 

Filmi negatoskopta kontrol etme 18 442,15 10993,31 20 

Boş film kasetlerini çekim odasına getirme 18 279,53 4404,28 23 

 

Yapılan ön çalışmada, toplam 6 makinede çalışan teknisyenler her bir iş öğesi açısından 3 

kez gözlenerek her bir iş öğesi için toplam 18 gözlem yapılmış ve sonuçta örneklem belirleme 

formülü çerçevesinde Tablo-1’de görülen yapılması gereken gözlem sayılarına ulaşılmıştır. Buna 

göre; konvansiyonel tetkiklere ait 13 iş öğesine ilişkin yapılması gereken gözlem sayılarının 8 

(filmin cihazda banyo edilmesi) ile 39 (hastanın anons edilmesi) arasında olduğu bulunmuştur. 

Gözlemlerin parametrik test varsayımlarının karşılanması açısından en az 30 olmasının uygun 

olacağı düşünülmüştür.  

3.2. Verilerin Analizi 

Gözlemlerden elde edilen veriler, Microsoft Office Excel ve SPSS 18.0 paket programları 

kullanılarak, bilgisayara yüklenmiştir. Bu verilerin analizinde ortalama, standart sapma, gibi 

tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Her bir faaliyetle ilgili standart zamanlara ulaşmak için öğe 

temel zamanlarına literatürde önerilen %10’luk dinlenme payı ilave edilmiştir. Dinlenme payı, 

kişisel gereksinim %6 ve yorgunluk %4 paylarının toplamından oluşmaktadır. Standart zaman 

hesaplanırken aşağıdaki formülden yararlanılmıştır.  

Standart zaman= Temel zaman+ (Temel zaman x %10) 
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4. Bulgular 

Tamamlanan gözlemler sonucunda konvansiyonel röntgen ünitesinde görevli teknisyenlerin 

iş öğelerine ait ortalama süreler elde edilmiştir.  

 

Tablo-2. Konvansiyonel Röntgen Ünitesinde Görevli Teknisyenlerin İş Öğelerine İlişkin Ortalama 

Süreleri (Saniye) 

İş öğeleri 

G
ö

zl
em

 

sa
y

ıs
ı 

1 

nolu 

Tkns 

2 

nolu 

Tkns 

3 

nolu 

Tkns 

4 

nolu 

Tkns 

5 

nolu 

Tkns 

6 

nolu 

Tkns 

Gen 

Ort. 

Kaseti yerleştirme 
240 4,83 5,25 5,28 5,22 6,06 5,96 5,43 

Kaseti çıkarma 240 5,01 5,36 5,13 5,15 5,73 5,77 5,36 

Kontrol panelini ayarlama ve tuşlama 240 5,62 5,59 5,33 5,44 6,15 5,41 5,59 

Çekim kafasını ve sedyeyi ayarlama 240 21,30 22,37 
25,03 

25,82 22,81 23,56 23,48 

Hastaya talimat ver. çekim odasını 

terk etme 
240 5,29 5,21 4,98 5,89 5,46 5,33 5,36 

Çekim odasına geri dönme 240 5,60 4,98 4,97 4,98 5,65 6,18 5,39 

Hasta bilgilerini film üzerine yazma  240 20,43 20,97 19,93 20,87 19,91 20,46 20,43 

Hastanın anons edilmesi 240 16,66 19,43 19,39 20,92 20,48 22,05 19,82 

Kaset ve zarfları çekim odasından 

çıkarma 
240 6,38 6,00 6,34 6,51 6,03 6,52 6,30 

Kaset ve zarfları banyo cihazına 

götürme 
240 16,90 16,14 15,13 19,51 19,15 17,71 17,42 

Filmin cihazda banyo edilmesi 240 
135,5

3 

139,4

2 

139,5

4 

136,6

3 

128,1

9 

123,7

6 

133,8

4 

Filmi negatoskopta kontrol etme 240 23,30 23,53 23,61 23,55 22,78 22,84 23,27 

Boş film kasetlerini çekim odasına 

getirme 
240 17,16 15,68 15,66 15,71 15,51 14,17 15,65 

Toplam süre 240 
284,0

0 

289,9

1 

290,3

4 

296,2

0 

283,9

2 

279,7

0 

287,3

4 

 



 

1077 
 

Tablo-2’de görüldüğü üzere her bir teknisyenin 13 iş öğesine ilişkin ortalama sürelere 

ulaşmak için Tablo-1’de bulunan yapılması gereken gözlem sayıları dikkate alınmış ve 8-39 

arasında yapılması gereken gözlem sıklığının tüm iş öğeleri açısından 40 kez yapılmasına karar 

verilmiştir. Sonuçta her bir iş öğesi 6 teknisyen açısından toplam 240 kez gözlenmiş ve 13 iş 

öğesinin ortalama süresinin 287,34 saniye olduğu bulunmuştur.  

Ancak gözlenen işin öğelerine ait çalışma süreleri personelin iş yapma hızından etkilendiği 

için hızlı çalışan personel ile yavaş çalışan personelin değerleri arasında fark olacaktır. Bu farkın 

ortadan kaldırılması için “derecelendirme” adı verilen bir işlemin yapılması gerekmektedir. 

Derecelendirme, gözlem sırasında okunan zamanın normal zamana ayarlanmasıdır. Personelin 

çalışma hızı ile standart hız arasında bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için bir derecelendirme 

ölçeğine ihtiyaç vardır. Normal zamanı bulmak için aşağıdaki formülden yararlanır 

(Akal,1991:271).  

 

 

 

 

Bu çalışmada ise personelin derecelendirilmesinde standart derecelendirme yöntemi 

kullanılmakla birlikte personelin gözlenen çalışma hızını saptamak için; her bir iş öğesine ilişkin 6 

teknisyenin ortalama sürelerinin genel ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği % değer olarak 

hesaplanmış ve hesaplanan % değer yukarıdaki formülde personelin gözlenen çalışma hızı olarak 

kullanılmış ve Tablo-3’de gösterilen iş öğelerinin normal zamanları elde edilmiştir. 

Tablo-3. Konvansiyonel Röntgen Ünitesinde Görevli Teknisyenlerin İş Öğelerine İlişkin 

Derecelendirilmiş Normal Zaman (Saniye) 

İş öğeleri 

G
ö
zl

em
 

sa
y
ıs

ı 

1 

nolu 

Tkns 

2 

nolu 

Tkns 

3 

nolu 

Tkns 

4 

nolu 

Tkns 

5 

nolu 

Tkns 

6 

nolu 

Tkns 

Gen 

Ort. 

Kaseti yerleştirme 240 5,37 5,43 5,43 5,43 5,36 5,38 5,4 

Kaseti çıkarma 240 5,34 5,36 5,35 5,35 5,33 5,33 5,34 

Kontrol panelini ayarlama ve tuşlama 240 5,59 5,59 5,58 5,58 5,53 5,58 5,58 

Çekim kafasını ve sedyeyi ayarlama 240 23,28 23,43 23,38 23,25 23,46 23,48 23,38 

Hastaya talimat verme çekim odasını 

terk etme 
240 5,36 5,36 5,33 5,31 5,36 5,36 5,35 

Çekim odasına geri dönme 240 5,38 5,36 5,36 5,36 5,38 5,28 5,35 

Hasta bilgilerini film üzerine yazma  240 20,43 20,42 20,42 20,42 20,42 20,43 20,42 

                                                                         Personelin gözlenen çalışma hızı 

Normal zaman =   Gözlenen zaman     X  -------------------------------------------- 

                                                                                            Standart hız 
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Hastanın anons edilmesi 240 19,32 19,81 19,81 19,76 19,8 19,57 19,68 

Kaset ve zarfları çekim odasından 

çıkarma 
240 6,3 6,28 6,3 6,29 6,29 6,29 6,29 

Kaset ve zarfları banyo cihazına 

götürme 
240 17,41 17,33 17,12 17,17 17,25 17,42 17,28 

Filmin cihazda banyo edilmesi 240 
133,8

2 

133,6

1 
133,6 

133,7

8 
133,6 

133,0

8 
133,58 

Filmi negatoskopta kontrol etme 240 23,27 23,27 23,26 23,27 23,26 23,26 23,26 

Boş film kasetlerini çekim odasına 

getirme 
240 15,5 15,65 15,65 15,65 15,65 15,51 15,6 

Toplam süre 240 
286,3

7 
286,9 

286,5

9 

286,6

2 

286,6

9 

285,9

7 
286,51 

 

Tablo-3’de konvansiyonel röntgen ünitesinde çalışan personelin normal zamanlarına ilişkin 

değerler yer almaktadır. Bu tabloda, bir önceki tabloda (Tablo-2) gözlenen sürelerin normal zamana 

dönüştürülmesi için personelin çalışma hızı (tempo takdiri) hesaplanmıştır. Personelin çalışma 

hızının hesaplaması şu şekilde yapılmıştır: 

Önce teknisyenin iş öğesine ait gözlenen süresinin 6 teknisyenin iş öğesi ortalamasına göre 

yüzdesi alınmıştır. Örneğin; Tablo-2’de görüldüğü gibi, 1 nolu teknisyenin kaseti yerleştirme iş 

öğesi ortalama 4,83 saniyede, 5 nolu teknisyenin 6,06 saniyede gerçekleştirdiği, 6 teknisyene ilişkin 

kaset yerleştirme iş öğesi genel ortalamasının ise 5,43 saniye olduğu görülmektedir. Buna göre; 1 

nolu teknisyenin gözlem süresinin 6 teknisyenin ortalamasına göre yüzdesini aldığımızda 4,83125 / 

5,4346 = 0,889 olarak hesaplanır. 6 teknisyenin ortalaması olan 5,43 değerini “1” (veya 100) kabul 

edersek, 1 nolu teknisyenin 4,83 gözlem süresi ortalaması değeri 0,889 (veya 88,9) puana denk 

gelir. 1 nolu teknisyenin ortalama sürenin altında iş öğesini yerine getirmesi nedeniyle; 1-

0,889=0,111 (veya 100-88,9=11,1) puan normale göre daha hızlı iş öğesini yapmaktadır. Normal 

temposuna (5,43) “1” (veya 100) puan verecek olursak 1 nolu teknisyenin temposu 1+ 0,111= 1,111 

(veya 100+ 11,1= 111,1) puan olur. Buna göre 1 nolu teknisyenin için normal çalışma hızı 

(gözlenen süre x tempo) 4,83125 x 1,111= 5,3675 saniye olur.  

5 nolu teknisyen için ise kaset yerleştirme iş öğesi gözlenen süreler ortalaması 6,06 (Tablo-

2) olarak gerçekleşmiştir. Bu değerin 6 teknisyenin ortalamasına göre yüzdesini aldığımızda 6,0625 

/ 5,4346 = 1,1155 olarak hesaplanır. 6 teknisyenin ortalaması olan 5,43 değerini “1” (veya 100) 

kabul edersek, 5 nolu teknisyenin 6,06 gözlem süresi ortalaması değeri 1,1155 (veya 111,55) puana 

denk gelir. 5 nolu teknisyen ortalama sürenin üstünde iş öğesini yerine getirmesi nedeniyle; 1-

1,1155= - 0,1155 (veya 100-111,55= -11,55) puanlık normale göre daha yavaş iş öğesini 

yapmaktadır. Normal çalışma hızına (5,43) “1” puan (veya 100) verecek olursak 5 nolu teknisyenin 

temposu 1- 0,1155= 0,8845 (veya 100-11,55= 88,45) puan olur. 5 nolu teknisyen için normal 
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çalışma hızı (gözlenen süre x tempo) 6,0625 x 0,8845= 5,3622 saniye olur. Böylece tüm 

teknisyenlerin gözlenen süreleri ortalamaya yaklaştırılarak normal hızın altında ve üzerinde 

çalışmanın etkisi giderilmiştir. Buna göre bir önceki tabloda (Tablo-2) konvansiyonel röntgen 

ünitesinde görevli 6 teknisyenin 13 iş öğesine ilişkin ortalama süre 287,34 saniye olarak 

bulunurken, derecelendirme sonunda genel ortalamanın 286,51 saniye olduğu görülmüştür. 

 



 

1080 
 

Tablo-4. Konvansiyonel Röntgen Ünitesinde Görevli Teknisyenlerin İş Öğelerinin Karşılaştırması 

(Saniye) 

İş öğeleri 
Gözlem 

sayısı 

1 nolu 

Tekn 

2 nolu 

Tekn 

3 nolu 

Tekn 

4 nolu 

Tekn 

5 nolu 

Tekn 

6 nolu 

Tekn 
KW

* 
 

P 

O

rt 

S.sa

p. 
Ort 

S.sa

p. 
Ort 

S.sa

p. 
Ort 

S.sa

p 
Ort 

S.sa

p. 
Ort 

S.s

ap. 

 
 

Kaseti yerleştirme 240 

4,

8

3 

0,72 5,25 0,90 5,27 0,91 5,21 0,73 6,06 0,62 5,96 
0,7

2 

57,71

8 

0,00

0 

Kaseti çıkarma 240 

5,

0

0 

0,80 5,35 0,71 5,13 0,71 5,15 0,67 5,73 0,55 5,77 
0,6

8 

40,33

5 

0,00

0 

Kontrol panelini 

ayarlama ve tuşlama 
240 

5,

6

2 

0,70 5,59 0,99 5,33 0,73 5,44 0,73 6,15 0,86 5,41 
0,4

9 

23,66

4 

0,00

0 

Çekim kafasını ve 

sedyeyi ayarlama 
240 

2

1,

3

0 

2,45 
22,3

7 
2,59 

25,0

3 
2,63 

25,8

2 
2,82 

22,8

1 
3,23 

23,5

6 

3,5

0 

58,46

5 

0,00

0 

Hastaya talimat verme 

çekim odasını terk etme 
240 

5,

2

9 

0,99 5,21 0,90 4,98 0,80 5,89 0,48 5,46 0,49 5,33 
0,5

2 

34,03

8 

0,00

0 

Çekim odasına geri 

dönme 
240 

5,

6

0 

0,84 4,98 0,70 4,97 0,66 4,98 0,52 5,65 0,36 6,18 
0,3

7 

92,02

3 

0,06

4 

Hasta bilgilerini film 

üzerine yazma  
240 

2

0,

4

3 

2,02 
20,9

7 
2,09 

19,9

3 
1,59 

20,8

7 
1,97 

19,9

1 
1,69 

20,4

6 

3,3

0 

10,44

7 

0,00

0 

Hastanın anons edilmesi 240 

1

6,

6

6 

2,21 
19,4

3 
2,89 

19,3

9 
2,24 

20,9

2 
2,74 

20,4

8 
1,95 

22,0

5 

2,3

6 

73,49

4 

0,00

3 

Kaset ve zarfları çekim 

odasından çıkarma 
240 

6,

3

8 

0,33 6,00 0,77 6,34 0,98 6,51 0,71 6,03 0,62 6,52 
0,8

1 

18,12

0 

0,00

0 
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Kaset ve zarfları banyo 

cihazına götürme 
240 

1

6,

9

0 

0,82 
16,1

4 
2,28 

15,1

3 
1,64 

19,5

1 
1,24 

19,1

5 
1,26 

17,7

1 

1,6

9 

118,6

20 

0,00

0 

Filmin cihazda banyo 

edilmesi 
240 

1

3

5,

5

3 

3,22 
139,

42 
4,27 

139,

54 
2,07 

136,

63 
5,59 

128,

19 
8,22 

123,

76 

3,5

8 

144,3

44 

0,00

0 

Filmi negatoskopta 

kontrol etme 
240 

2

3,

3

0 

3,38 
23,5

3 
3,61 

23,6

1 
3,32 

23,5

5 
3,37 

22,7

8 
3,26 

22,8

4 

3,2

7 
3,397 

0,63

9 

Boş film kasetlerini 

çekim odasına getirme 
240 

1

7,

1

6 

0,60 
15,6

8 
1,16 

15,6

6 
1,47 

15,7

1 
1,50 

15,5

1 
2,26 

14,1

7 

0,6

7 

68,24

8 

0,00

0 

*  Kruskal Wallis Test 
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Tablo-4’da konvansiyonel röntgen cihazlarındaki iş öğelerinin yerine getirilirken 

geçen sürenin teknisyenler arasında farklılık gösterip göstermediği test  edilmiştir. Her ne 

kadar yapılan gözlem sayıları parametrik test varsayımlarını karşılasa da gruplar arası 

varyans homojen olmadığı için nonparametik test olarak Kruskal Wallis varyans analizi 

kullanılmış ve teknisyenler arasında çekim odasına geri dönme ve filmin negatoskopta 

kontrol edilmesi dışındaki iş öğeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

bulunmuştur. Ulaşılan bu sonuç çalışma açısından daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için 

sadece bir teknisyenin gözlenmesi yerine tüm teknisyenlerin gözlenmesinin daha gerçekçi 

olduğu düşüncesini desteklemiştir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Hastane yönetimi “verimliliği”; alınan tüm kararların ve yapılan tüm faaliyetlerin 

nasıl daha kaliteli ve daha düşük maliyetli yapılabileceğini sürekli sorgulayan bir kültür 

olarak algılamalıdır. Bu kültüre göre örgüt iklimi ayarlanmalıdır. Verimliliği izlemek için 

hastane yapısına uygun teknikler geliştirilmeli, personel faaliyetleri sürekli analiz 

edilmelidir. Personelin performansına ait standartlar saptanmalıdır. Hastanelerde iş 

ölçümü tekniklerini kullanılarak, planlama, hizmet sunumu ve denetim süreçlerini etkin 

bir şekilde değerlendirmelidir. Zaman etüdü tekniği kullanılarak, hastanelerde yapılan bir 

çok faaliyetin standart süreleri hesaplanabilir, faaliyetler için performans kriterleri 

geliştirilebilir. 

Hastaneler özelliklerinden dolayı insan kaynağı ve buna ilişkin faaliyetlere daha 

çok önem vermek durumundadır. İnsan kaynağına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, 

personelin yerleştirildiği işlerin özelliklerini bilinmesini gerektirir. Bu nedenle, iş 

analizleri yapılmalı ve kullanıma hazır, güncel iş tanımı ve gerekleri yazılmalıdır. İş 

analizi sonucunda elde edilen iş tanımı ve gerekleri, iş performanslarının belirlenmesinde, 

personel ve örgüt plânlamasında, sınıflama ve kadrolamada, âdil ücret sisteminin 

kurulmasında, personel sağlama, personelin eğitimi, yükselmesi ve nakili gibi başlıca 

personel faaliyetlerinde kullanılmalıdır. 

Zaman kaybının neden olduğu düşük verimliliğin ortadan kaldırılması ya da en 

alt düzeye indirilmesi için, iş ölçümü sonucu saptanacak standart zamanlara göre iş 

planlaması yapılmalıdır. 



 

1083 
 

6. Kaynaklar 

 

Akal, Zuhal (Çev.),: İş Etüdü, International Labour Office (ILO), Dördüncü Basım, 

MPM Yayınları:29, Ankara, 1991 s:3-218. 

Büyükkayıkcı, Hüseyin: Hastanelerde İş Akımına Bağlı Olarak Fiyatlandırmaya 

Yönelik Maliyet Hesaplama Modeli Geliştirme Örnek Çalışması, Hacettepe 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Programı 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1997. 

Çelikoğlu C. Cengiz: Zaman Etüdünde Yeterlilik Problemine Bir Yaklaşım, Anadolu 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Haziran, 1989. 

Erigüç Gülsün: Hastanelerde İş Ölçümü,Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 

Kış, Ankara, 1992, S:133-147. 

Erigüç, Gülsün, Ergin, Gülpembe: Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları 

Yönetimine Geçerken İş Analizi: Kamu Hastaneleri Personel Bölümlerinde Bir 

Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 6, No: 1, 115-134, 2003. 

Henninger Dawn, Dailey Chris: Measuring Nursing Workload in An Outpatient 

Department, The Journal of Nursing Administration, September 1983, pp:20-23 

 

Misener T. R., Frelin A. J., Twist P. A.: Sampling Nursing Time Pinpoints Staffing 

Needs, Nursing Health Care, 1987, Vol.8, No.4,pp: 233-237. 

 

Pamir, T. Cengiz: İş Etüdü, Segem (Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel 

Müdürlüğü), Yayın No:69, Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara, 1984, S:1-194.  

 

Rascati K. L., Kimberlin C. L., McCormick W. C.: Work Measurement in Pharmacy 

Research, American Juarnal of Hospital Pharmacy Vol.43 Oct. 1986 pp:2445-2452. 

 

REFA İş Etüdü ve İşletme Organizasyonu Birliği: İş Etüdü Yöntem Bilgisi Kitap:1 İş 

Etüdünün Temelleri, MPM Yayınları No:544, Ankara, 1985. 

 

Saunders E. Charles: Time Study of Patient Movement Trough The Emergency 

Department: Sources of Delay In Relation To Patient Acuity, Annals of Emergency 

Medicine Vol:16:11, November 1987, pp:1244-1248. 

 

Timur, Hikmet: İş Ölçümü, İş Planlaması, Verimlilik: Kuramsal ve Örnek 

Uygulamalı, TODİE Yayınları No:207, Ankara, 1984, S: 1-63. 

 

 



 

1084 
 

 

HEMŞİRELERİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ 

İlkay Sevinç TURAÇ* 

Bayram ŞAHİN** 

ÖZET  

Amaç: Bu çalışma hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumlarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

Evren ve Örneklem: Araştırma Ankara ilinde hizmet sunmakta olan beş hastanede 

çalışan hemşireler üzerinde yapılmıştır. Dağıtılan toplam 953 anketten 755 tanesi geri 

dönmüş, ancak veri analizinde 689 anket esas alınmıştır. 

Veri Toplama Aracı: Hemşirelerin mobbinge maruz kalma düzeylerini ölçmek için 

Leymann tarafından geliştirilen LIPT (Leymann Inventory of Psychological 

Terrorization) ölçeği kullanılmıştır.  

Bulgular: Kasım 2012 - Mart 2013 tarihleri arasında kesitsel olarak yapılan çalışma 

sonuçları incelendiğinde; hemşirelerin en fazla iletişim boyutu açısından mobbinge maruz 

kaldıkları ve hemşirelerin %68,5'inin yöneticileri tarafından mobbinge maruz 

bırakıldıkları tespit edilmiştir. 

Sonuç: Çalışma sonuçları hemşirelerin mobbinge maruz kaldıkları alanların belirlenmesi 

ve bu yönde gerekli yönetsel önlemlerin alınmasında önemli ipuçları sunacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mobbing, hemşireler, hastaneler 

 

AN INVESTIGATION ON THE NURSES’  EXPOSURE TO MOBBING 

SITUATIONS 

ABSTRACT 

Objective: This study was conducted to determine the status of nurses' exposure to 

mobbing situations. 

Population and Sample: The study was conducted on the nurses who work in five 

different hospitals in Ankara. Out of the 953 questionnaires which was distributed, 755 

were returned. However the data analysis was based on total of 689 surveys. 

Data Collection Tool: In order to measure the levels of nurses’ exposure to mobbing 

LIPT developed by Leymann was used. 

 

 

. 

 

 

 

Results: The result of this cross sectional study conducted between November 2012 - 

March 2013 indicate that nurses are mostly exposed to mobbing situations on the 

communication dimension. The findings further reveal that 68.5 % of the nurses are 

exposed to mobbing generated by their managers 
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Conclusion: This findings will provide important clues in determining the areas in which 

the nurses are exposed to mobbing and the measures that should be taken in terms of 

administration.  

Keywords: Mobbing, nurses, hospitals 

 

1.Giriş  

Günümüzde örgütlerde insan ilişkilerinin önemi giderek artmaktadır. Bilgi 

çağında olmamız ve sürekli bir değişimin ve gelişimin yaşanması nedeniyle örgütler 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırabilmek için insan ilişkilerine değer 

vermelidir. Çalışanların işyeri ortamında mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışması 

verimliliği arttıran faktörlerden birisidir. Çalışma ortamında işe gelmeme, sık sık izin 

alma, iş kazalarında artış olması gibi nedenler hem çalışan hem de örgüt açısından 

olumsuz bir durum yaratmaktadır.  

Son yıllarda yönetim ve çalışma psikolojisi alanında araştırma yapan bilim 

adamları, işyerindeki psikolojik baskılarla ortaya çıktığı düşünülen ve mobbing adını 

verdikleri yeni bir olgu üzerinde durmaktadırlar (Tınaz 2011: 7). 

Türkçede mobbingin karşılığı olarak kullanılan tek bir kavram yoktur. Türkçede 

mobbing yerine kullanılan kavramlardan bazıları işyerinde duygusal linç, işyerinde 

psikolojik terör, işyeri travması, işyerinde zorbalık, işyerinde psikolojik terör, işyerinde 

duygusal saldırı, yıldırma ve duygusal tacizdir. Mobbingi uygulayan kişi için ise 

saldırgan, tacizci, duygusal saldırgan, mobbing tacizcisi, zorba, mobbing uygulayan gibi 

kavramlar kullanılırken, mobbinge maruz kalan kişiler için ise; duygusal saldırıya 

uğrayan, mobbing kurbanı, mobbing mağduru, mağdur ve kurban kavramları 

kullanılmaktadır (Çobanoğlu 2005:20). 

Leymann’a göre (1990) iş yaşamında psikolojik terör veya mobbing bir veya 

daha fazla kişi tarafından bir bireye karşı sistematik bir biçimde yapılan düşmanca ve etik 

olmayan davranıştır. Mobbing davranışları sık sık (çoğunlukla her gün) ve uzun bir 

zaman periyodu içerisinde (en az altı ay) meydana gelmektedir (Leymann 1990:120). 

Mobbing, işyerinde çalışanlar veya işverenler tarafından tekrarlanan saldırılar 

şeklinde uygulanan bir çeşit psikolojik terördür. Mobbing, çalışanlara astları, üstleri veya 

eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik bir şekilde yapılan tehdit, şiddet, aşağılama 

gibi her türlü kötü muameleyi içeren anlamlar taşımaktadır (Tınaz 2011:8). 

“Mobbing, iş yerinde, bir veya nadiren birkaç çalışanın, bir veya daha fazla 

çalışan (nadiren dört kişiden fazla) tarafından, her gün veya birkaç ay süre ile sistematik 

olarak duygusal yönden zarar verici davranışlara maruz bırakılmasıdır.” (Toker-Gökçe 

2008:4).  

Mobbinge yol açan nedenler/kaynaklar nelerdir sorusuna verilecek tek bir yanıt 

yoktur. İşyerinde mobbing davranışlarına yol açan çeşitli etkenler vardır. Erkeklerle dolu 

bir ofiste yalnız bir kadın, kadınlarla dolu bir ofiste yalnız bir erkek, farklı inanç ve 

kültürler, farklı ırk ve kökenler, göz alıcı güzellik gibi ifadeler mobbingin potansiyel 

etkenleri olarak belirtilen durumlardan bazılarıdır. Çobanoğlu’na göre bu tür özelliklere 

sahip kişiler hak etmedikleri halde her an mobbing kurbanı olma potansiyeline sahiptirler 

(Çobanoğlu 2005:24). 

İşyerlerinde maruz kalınan mobbing davranışları incelendiğinde “güç” dikkat 

çeken bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır. Mobbing davranışlarına neden olan aslında 

örgütlerin doğal yapısında var olan “güç” kullanımıdır. Bu gücün istenilen bir biçimde 

veya sağlıklı bir şekilde kullanılıp kullanılmamasından dolayı mobbing davranışları 

meydana gelmektedir(Yaman 2009:13). 
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Çalışma psikolojisi kapsamında, istenmeyen davranışlar içerisinde yer alan 

mobbing; çalışanların ve organizasyonların sağlığı, refahı ve gelişimlerinin önünde büyük 

bir engel olarak görülmektedir (Özler ve Mercan 2009:150). 

İnsan ilişkilerine/kaynaklarına yönelik en büyük tehditlerden birisi olan mobbing 

insanı psikolojik ve fiziksel olarak tükenmişliğe sürükleyen, yıpratan, korkutan bir taciz 

şekli ve yaygın bir işyeri travmasıdır (Çobanoğlu 2005:33). 

Mobbinge maruz kalan birey psikolojik ve sosyal açıdan bir çöküntü 

yaşamaktadır. Mobbing sonucunda birey işe geç gelmeye, fazla izin kullanmaya başlar. İş 

kazalarında bir artış olur. Bu durum mobbingin bireye zarar verdiği gibi örgüte de zarar 

verdiğini ortaya çıkarmaktadır (Tınaz 2011:9). 

Toker-Gökçe (2008)’nin de belirttiği gibi mobbing, bireyi etkilediği gibi işyerini 

de etkilemektedir. Kurbanın sık sık izin alması, iş yerinden uzaklaşmaya çalışması, en son 

olarak işini terk etmesi örgütün etkililiğini de azaltmaktadır. Ayrıca işgücü devrinin fazla 

olması örgütlere pahalıya mal olmaktadır. Yeni bir kişinin işe alınması, bu kişinin işe 

uyum süreci gibi nedenler bunlardan bazılarıdır (Toker-Gökçe 2008:63). 

Mobbinge maruz kalan kişilerde uykusuzluk, depresyon, sıkıntı, endişe, ağlama 

krizleri, unutkanlık, iştahsızlık, alınganlık, ani öfkelenme, içe kapanıklık gibi davranış ve 

tutum değişiklikleri meydana gelebilir(Tınaz 2011:8). 

Sağlık sektöründeki çalışma şartları ve ortamı düşünüldüğünde ise; emek yoğun 

bir sektör olması, kadın çalışanlarının fazla olması, uzun çalışma saatleri, iş stresinin fazla 

olması, hizmet verdikleri kişilerin hasta ve hasta yakınlarından oluşması gibi nedenlerle 

diğer sektörlere göre bu sektörde mobbinge daha çok maruz kalınabilmektedir. 

Literatür incelendiğinde, sağlık sektöründe mobbing davranışları; meslek grupları 

(hemşireler, doktorlar gibi) arasında, aynı meslek grupları(yönetici, alt-üst ilişkileri gibi) 

içerisinde sergilendiği gibi hasta ve hasta yakınları tarafından da uygulanabilmektedir. 

Aşağıda sağlık sektöründe mobbing ile ilgili yapılan bazı çalışmalara değinilmiştir. 

Hemşirelerle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; İngiltere’deki Ulusal Sağlık 

Hizmeti (NHS)’ne, hemşirelerin karşılaşabileceği işyeri şiddeti ile ilgili işyerindeki 

şiddetin sıklığını belirlemek, iş sağlık sonuçları ile zorbalık arasında bir ilişki olup 

olmadığı incelemek ve işyeri desteğinin zorbalık etkisini azaltıp azaltamayacağını 

incelemeyi amaçlayan bir rapor sunulmuştur (Quine 2001:5-8).Yıldırım ve Yıldırım’ın 

(2007) yapmış olduğu çalışma; Türkiye’de sağlık alanında çalışan hemşirelerin yaşamış 

olduğu mobbing ve mobbingin hemşireler üzerindeki duygusal, sosyal ve psikolojik 

etkileri ve mobbingden kaçınmak için ne yapmaları ile ilgili bir araştırmadır (Yıldırım ve 

Yıldırım 2007:1446-1450). Benzer şekildeki bazı çalışmalara bakıldığında, Efe ve Ayaz 

tarafından (2010) yapılan çalışmada, hemşirelerin işyerinde mobbinge maruz kalıp 

kalmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır (Efe ve Ayaz 2010: 329-331). Yıldırım 

(2009) tarafından yapılan çalışmada ise Türkiye’de hemşirelerin yaşamış olduğu zorbalık 

ve bunun hemşirelerin çalışma yaşamına yansıyıp yansımadığı incelenmiştir (Yıldırım 

2009:506-508).Yapılan bir diğer çalışmada Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı sekiz 

hastanede çalışan hemşirelere karşı yapılan cinsel tacizin nedenini, sıklığını ve 

sonuçlarını belirlemek amaçlanmıştır (Çelik ve Çelik 2007:201-203). Bolışık ve diğerleri 

tarafından yapılan çalışmada ise, daha spesifik olarak pediatri kliniğinde çalışan 

hemşirelerin sözel istismara maruz kalma durumları incelenmiştir (Bolışık ve diğ. 

2008:76-78). 

Dikmetaş ve diğerlerinin asistan hekimlerin mobbing ve tükenmişlik düzeylerinin 

(duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı) cinsiyete, medeni duruma, çalışılan 

tıp bilimleri alanına, yaşa göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini belirlemek 

amaçlanmıştır (Dikmetaş ve diğ. 2011:5-10). Şahin ve diğerlerinin yaptıkları çalışmada 

asistan doktorların mobbing davranışlarına maruz kalma düzeyleri ile doktorların 
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karakteristik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir (Şahin ve diğ. 

2012: 359-361). 

Şahin ve Dündar’ın 2011 yılında sağlık çalışanları ile ilgili yaptıkları 

çalışmada;sağlık çalışanlarının (hekim, hemşire, diğer) yıldırma ile karşılaşma sıklığını 

tespit etmek, en çok kimler tarafından yıldırmaya maruz bırakıldıklarını ve çalıştıkları 

hastanelerin mülkiyetine ve mesleklerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

incelemek amaçlanmıştır (Şahin ve Dündar 2011:103-104).  

Bu çalışmada ise Ankara ilinde hizmet sunmakta olan beş hastanede çalışan 

hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2.Yöntem  

Bu çalışmanın amacı Ankara ilinde hizmet sunmakta olan beş hastanede çalışan 

hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumlarını belirlemektir. Hastanelere dağıtılan 

toplam 953 anketten 755 tanesi geri dönmüştür, ancak veri analizinde 689 anket esas 

alınmıştır. Bu çalışma Kasım 2012 - Mart 2013 tarihleri arasında kesitsel olarak 

yapılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır ve anket iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm, araştırmaya katılan hemşirelerin sosyodemografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik 12 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde, hemşirelerin 

yöneticileri tarafından maruz kaldığı mobbing düzeyini belirlemek için LIPT (Leymann 

Inventory of Psychological Terrorization) Ölçeği kullanılmıştır. 

LIPT’te bulunan 45 ifadeden sadece herhangi birinde mobbinge maruz kalma 

durumunun saptanması bile katılımcının mobbing mağduru olarak kabul edilmesini 

sağlamaktadır. Ölçek; iletişim kurma olanağını hedef almaya yönelik davranışlar (1-11 

nolu ifadeler), sosyal hayatı hedef almaya yönelik davranışlar (12-16 nolu ifadeler), 

itibarıve saygınlığı hedef almaya yönelik davranışlar (17-31 nolu ifadeler), mesleki 

durumu hedef almaya yönelik davranışlar (32-40 nolu ifadeler) ve fiziksel sağlığı hedef 

almaya yönelik davranışlar (41-45 nolu ifadeler) boyutlarından oluşmaktadır. 

Anket formunda yönetici ve iş arkadaşları tarafından maruz kalınan mobbing 

davranışlarının ayrı ayrı ele alınması nedeniyle bir sorunun çıkarılması bu ifadelerin 

iletişim kurma olanağını hedef almaya yönelik mobbing davranışlarından başlayarak birer 

soru kaymasına neden olmuştur. Bu durumda ifadeler iletişim kurma olanağını hedef 

almaya yönelik davranışlar (1-10 nolu ifadeler), sosyal hayatı hedef almaya yönelik 

davranışlar (11-15 nolu ifadeler), itibarı ve saygınlığı hedef almaya yönelik davranışlar 

(16-30 nolu ifadeler), mesleki durumu hedef almaya yönelik davranışlar (31-39 nolu 

ifadeler) ve fiziksel sağlığı hedef almaya yönelik davranışlar (40-44 nolu ifadeler) 

boyutlarından oluşmuştur.  

Sıklık derecesi olarak ise beş ölçüt belirlenmiş ve bu ölçütler; “evet, her gün”, 

“evet, haftada en az bir kere”, “evet, ayda birkaç kez”, “evet, yılda birkaç kez” ve “hayır, 

hiçbir zaman” biçiminde ankette yer almıştır.  

Literatürde mobbing davranışlarının, uzun bir süre içinde (en az altı ay) 

tekrarlanan bir şekilde gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda; araştırmaya 

katılanlardan ankette yer alan mobbing davranışlarına “6 ay süreklilik gösterecek şekilde” 

ne sıklıkta maruz kaldıklarını belirtmeleri istenmiştir. 

 

 

 

 

3.Bulgular  
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Tablo 1.Araştırma Kapsamındaki Hemşirelerin Kişisel ve MeslekiÖzellikleri 

Değişkenler  Sayı % 

Hastane Adı 

  Gazi Üniversitesi Hastanesi 206 29,9 

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 165 23,9 

Medicana 99 14,4 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 152 22,1 

Bayındır Hastanesi 67 9,7 

Cinsiyet   

Kadın 657 95,4 

Erkek 32 4,6 

Yaş   

=<30 266 38,6 

>30 313 45,4 

Belirtilmemiş  110 16,0 

Medeni Durum   

Evli 412 59,8 

Bekar 264 38,3 

Diğer 12 1,7 

Belirtilmemiş  1 ,1 

Eğitim Durumu   

Lise 85 12,3 

Ön Lisans 92 13,4 

Lisans 474 68,8 

Yüksek Lisans & Doktora 34 4,9 

Belirtilmemiş  4 ,6 

Hastane Türü    

Devlet Hastanesi 152 22,1 

Üniversite hastanesi 371 53,8 

Özel Hastane 166 24,1 

Toplam  689 100,0 

Tablo 1araştırma kapsamındaki hemşirelerin demografik özellikleri hakkında 

genel tanımlayıcı bilgileri içermektedir. Elde edilen bulgulara göre; hemşirelerin 

%95,4’ünün kadınlardan oluştuğu, %45,4’ünün 30 yaş üstü çalışan olduğu, %59,8’inin 

evli olduğu, %68,8’inin lisans mezunu olduğu, %53,8’inin üniversite hastanesinde görev 

yaptığı görülmektedir.  
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Tablo 2. Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Olası Mobbing Davranışlarına Maruz Kalma 

Durumları 

Olası Mobbing Davranışları 

Mobbinge  

maruz 

kalanlar 

Mobbinge 

 maruz 

kalmayanl

ar 

Sayı % Sayı % 

Kendinizi gösterme olanaklarınız kısıtlanır. 280 40,6 409 59,4 

Sözünüz sürekli kesilir. 278 40,3 411 59,7 

Yüzünüze bağırılır, yüksek sesle azarlanırsınız. 212 30,8 477 69,2 

Yaptığınız iş sürekli eleştirilir. 296 43,0 393 57,0 

Özel yaşamınız sürekli eleştirilir. 113 16,4 576 83,6 

Telefonla rahatsız edilirsiniz. 129 18,7 560 81,3 

Sözlü tehditler alırsınız. 92 13,4 597 86,6 

Yazılı tehditler alırsınız. 35 5,1 654 94,9 

Jestler ve bakışlarla iletişim reddedilir. 243 35,3 446 64,7 

İmalar yoluyla iletişim reddedilir. 226 32,8 463 67,2 

İletişim Kurma Olanağını Hedef Almaya Yönelik Mobbing 

Davranışları Boyutu 

439 63,7 250 36,3 

Çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar. 91 13,2 598 86,8 

Kimseyle konuşmazsınız, başkalarına ulaşmanız engellenir. 82 11,9 607 88,1 

Size diğerlerinden ayrı bir iş yeri verilir. 58 8,4 631 91,6 

Meslektaşlarınızın sizinle konuşması yasaklanır. 33 4,8 656 95,2 

Sanki orada değilmişsiniz gibi davranılır. 111 16,1 578 83,9 

Sosyal Hayatı Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları 

Boyutu 

182 26,4 507 73,6 

İnsanlar arkanızdan kötü konuşur. 149 21,6 538 78,1 

Asılsız söylentiler ortada dolaşır. 164 23,8 525 76,2 

Gülünç durumlara düşürülürsünüz.  67 9,7 622 90,3 

Akıl hastasıymışsınız gibi davranılır. 36 5,2 653 94,8 

Psikolojik değerlendirme/inceleme geçirmeniz için size baskı 

yapılır. 

48 7,0 641 93,0 

Bir özrünüzle alay edilir. 46 6,7 643 93,3 

Sizi gülünç duruma düşürmek için yürüyüşünüz, jestleriniz veya 

sesiniz taklit edilir. 

68 9,9 621 90,1 

Dini veya siyasi görüşünüzle alay edilir. 50 7,3 639 92,7 

Özel yaşamınızla alay edilir.  49 7,1 640 92,9 

Milliyetinizle alay edilir. 29 4,2 660 95,8 

Özgüveninizi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırsınız. 111 16,1 578 83,9 

Çabalarınız yanlış ve küçültücü şekilde yargılanır. 123 17,9 566 82,1 

Kararlarınız sürekli sorgulanır. 195 28,3 494 71,7 

Müstehcen ya da alçaltıcı isimlerle anılır/hakaret edilirsiniz. 30 4,4 659 95,6 

Cinsel imalar yapılır.  32 4,6 657 95,4 

İtibarı ve Saygınlığı Hedef Almaya Yönelik Mobbing 

Davranışları Boyutu 

304 44,1 385 55,9 

Sizin için hiçbir özel görev yoktur. 103 14,9 586 85,1 

Size verilen işler geri alınır, faaliyetlerden mahrum edilirsiniz. 57 8,3 632 91,7 
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Sürdürmeniz için anlamsız işler verilir. 101 14,7 588 85,3 

Sahip olduğunuzdan daha az yetenek gerektiren işler verilir. 115 16,7 574 83,3 

İşiniz sürekli değiştirilir. 77 11,2 612 88,8 

Özgüveninizi etkileyecek işler verilir. 85 12,3 604 87,7 

İtibarınızı düşürecek şekilde, niteliklerinizin dışındaki işler size 

verilir. 

65 9,4 624 90,6 

Kasıtlı olarak büyük paralar harcamaya zorlanırsınız.  28 4,1 661 95,9 

İş yerinize veya evinize zarar vermek için kazalara sebep olunur. 23 3,3 666 96,7 

Mesleki Durumu Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları 

Boyutu 

203 29,5 486 70,5 

Tehlikeli işler size verilir. 73 10,6 616 89,4 

Fiziksel şiddet tehditleri yapılır.  31 4,5 658 95,5 

Gözünüzü korkutmak için hafif şiddet uygulanır. 38 5,5 651 94,5 

Sağlığınız için ciddi sonuçlara neden olabilecek fiziksel saldırılar 

yapılır.  

28 4,1 661 95,9 

Cinsel saldırılar yapılır. (taciz vb.) 20 2,9 669 97,1 

Fiziksel Sağlığı Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları 

Boyutu 

100 14,5 589 85,5 

Genel Mobbing Davranışları 472 68,5 217 31,5 

 

Tablo 2, hemşirelerin 5 boyut altında yer alan 44 olası mobbing davranışına 

maruz kalma durumlarına ilişkin bilgileri göstermektedir. Orijinal ölçekte mobbing 

durumlarına ilişkin bilgiler (1) evet, her gün, (2) evet, haftada en az bir kere, (3) evet, 

ayda birkaç kez, (4) evet, yılda birkaç kez, (5) hayır, hiçbir zaman şeklinde bir ölçeğe 

dayalı olarak yapılmıştır. Fakat bu çalışmada, “evet, her gün”, “evet, haftada en az bir 

kere”, “evet, ayda birkaç kez” ile “evet, yılda birkaç kez” seçenekleri birleştirilerek 

“mobbinge maruz kalanlar” grubu oluşturulmuş; “hayır, hiçbir zaman” ifadesi ise 

“mobbinge maruz kalmayanlar” olarak belirlenip iki grup olarak tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 2 hemşirelerin yöneticileri tarafından olası mobbing davranışlarına maruz 

kalma durumlarını göstermektedir. Daha öncede belirtildiği gibi “mobbinge maruz 

kalanlar” ve “mobbinge maruz kalmayanlar” olarak bir sınıflandırma yapılmıştır. Tablo 

2’de 44 olası mobbing davranışı hem genel olarak hem de 5 mobbing boyutu altında 

değerlendirilmiştir. Genel mobbing boyutu incelendiğinde; araştırma kapsamında yer alan 

hemşirelerin %68,5’inin son 6 ay içerisinde olası mobbing davranışlarından en az birine 

maruz kaldığı belirlenmiştir. 5 mobbing boyutu açısından bakıldığında ise; hemşirelerin 

%63,7 ile en fazla “İletişim Kurma Olanağını Hedef Almaya Yönelik Mobbing 

Davranışları”na maruz kaldığı tespit edilmiştir. Sırasıyla hemşirelerin %44,1’inin “İtibarı 

ve Saygınlığı Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları Boyutu”na, %29,5’i 

“Mesleki Durumu Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları Boyutu”na, %26,4’ünün 

“Sosyal Hayatı Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları Boyutu”na ve %14,5’inin 

“Fiziksel Sağlığı Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları Boyutu”na maruz 

kaldıkları ortaya çıkmıştır. 

Hemşirelerin “İletişim Kurma Olanağını Hedef Almaya Yönelik Mobbing 

Davranışları” içerisinde en fazla %43’lük oran ile “yaptığınız iş sürekli eleştirilir”, en az 

%5,1’lik oran ile “yazılı tehditler alırsınız” ifadelerine katıldıkları;  “Sosyal Hayatı Hedef 

Almaya Yönelik Mobbing Davranışları Boyutu” incelendiğinde, hemşirelerin en fazla 

%16,1’lik oran ile “sanki orada değilmişsiniz gibi davranılır”, en az  %4,8’lik oran ile 

“meslektaşlarınızın sizinle konuşması yasaklanır” ifadelerine katıldıkları görülmüştür. 

“İtibarı ve Saygınlığı Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları Boyutu”na 

bakıldığında ise hemşirelerin en fazla %28,3’lük oran ile “kararlarınız sürekli sorgulanır”, 
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en az %4,2’lik oran ile “milliyetinizle alay edilir” ifadelerine katıldıkları belirlenmiştir. 

“Mesleki Durumu Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları Boyutu” incelendiğinde, 

hemşirelerin en fazla %16,7’lik oran ile “sahip olduğunuzdan daha az yetenek gerektiren 

işler size verilir”, en az %3,3’lük oran ile “iş yerinize veya evinize zarar vermek için 

kazalara sebep olunur” ifadelerine katıldıkları belirlenmiştir. Son olarak Fiziksel Sağlığı 

Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları Boyutu” incelendiğinde ise hemşirelerin en 

fazla %10,6’lık oran ile “tehlikeli işler size verilir”; en az %2,9’luk oran ile “cinsel 

saldırılar yapılır. (taciz vb.)” ifadelerine katıldıkları belirlenmiştir. 

Genel olarak hemşirelerin en fazla maruz kaldığı mobbing davranışları 

incelendiğinde ise; hemşirelerin neredeyse yarısının %43 “yaptığınız iş sürekli eleştirilir” 

ifadesine katıldıkları, %40,6’sının “kendinizi gösterme olanaklarınız kısıtlanır” ifadesine 

katıldıkları, %40,3’ünün “sözünüz sürekli kesilir”, %35,3’ünün “jestler ve bakışlarla 

iletişim reddedilir”, %32,8’inin “imalar yoluyla iletişim reddedilir” ve %30,8’inin 

“yüzünüze bağırılır, yüksek sesle azarlanırsınız” ifadelerine evet, her gün ile evet, yılda 

birkaç kez aralığında değişen düzeylerde yanıt verdikleri bulunmuştur.  

Bunların yanısıra genel olarak en az maruz kalınan mobbing davranışlarına 

bakıldığında; “cinsel saldırılar yapılır (taciz vb.)” %2,9 “iş yerinize veya evinize zarar 

vermek için kazalara neden olunur” %3,3 “sağlığınız için ciddi sonuçlara neden 

olabilecek fiziksel saldırılar yapılır” %4,1 ve “kasıtlı olarak büyük paralar harcamaya 

zorlanırsınız” %4,1 olarak bulunmuştur.  

 

4.Tartışma ve Sonuç 

Günümüzde çalışanlar eğitim, turizm, sağlık gibi birçok çalışma ortamında 

mobbing ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunların içerisinde özellikle emek yoğun bir 

sektör olan sağlık sektöründe mobbing süreci çok yıpratıcı olabilmektedir.  

Literatür incelendiğinde sağlık çalışanlarının özellikle hemşirelerin mobbinge 

maruz kalma düzeylerini inceleyen birçok çalışma olduğu görülmektedir. 

Bu araştırmada, çalışmaya katılan hemşirelerin son 6 ay içerisinde 44 olası 

mobbing davranışlarından en az birine maruz kalma oranı %68,5 olarak bulunmuştur. 

Benzer çalışmalara bakıldığında, İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS)’ne sunulan 

raporda hemşirelerin % 44’ünün son 12 ay içerinde bir veya birden fazla zorbalık 

davranışına maruz kaldığı belirtilmiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %50’si diğer 

çalışanlara yapılan zorbalığa tanık olmuştur. Zorbalığa maruz kalan hemşirelerde belirgin 

şekilde, iş memnuniyetinde düşüş görülmüş, bu kişilerde aynı zamanda yüksek bir şekilde 

sinir sistemi bozukluğu, depresyon gibi durumlar ortaya çıktığı ve sonuçta işyerinden 

ayrılmaların olduğu belirtilmiştir (Quine 2001:5-8). Benzer biçimde; Yıldırım ve 

Yıldırım’ın (2007) yapmış olduğu çalışmada; çalışmaya katılan hemşirelerin %86.5’inin 

son bir yılda işyerinde mobbing davranışlarıyla karşılaştığı belirlenmiş ve özel 

hastanelerde çalışan hemşirelerin devlet hastanesinde çalışan hemşirelerden daha fazla 

mobbing davranışlarına maruz kaldığı ortaya çıkmıştır (Yıldırım ve Yıldırım 2007:1446-

1450).Yıldırım (2009) tarafından yapılan çalışmada; araştırmaya katılan hemşirelerin 

%37’si son bir yılda hiç veya neredeyse hiç mobbing davranışlarıyla karşılaşmamıştır. 

Hemşirelerin %21’i ise bu davranışlara maruz kalmıştır. İşyeri zorbalığının; depresyona, 

iş motivasyonunun azalmasına, konsantrasyonun azalmasına, verimliliğin düşmesine, işe 

bağlılığın azalmasına, hastalar, yöneticiler veya meslektaşlarla zayıf ilişkiye yol açtığı 

bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda işyeri şiddetinin hemşirelerin psikolojisi ve 

performansı üzerinde negatif bir etkiye neden olduğu bulunmuştur (Yıldırım 2009:506-

508). Efe ve Ayaz tarafından 2010 yılında yapılan çalışmada ise; çalışmada kullanılan 

mobbing ölçeğine göre katılımcıların %9,7’si mobbinge maruz kalırken kendi 

bildiri/beyanlarına göre %33’ü mobbinge maruz kalmıştır. Mobbinge maruz kaldığını 

ifade eden hemşirelerin %25,2’si mobbingi uygulayanın başhemşire olduğunu bildirmiş, 

%9,2’si ise mobbingin nedeninin iletişim problemleri olduğunu bildirmiştir. 25 yaş 
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altındaki ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin diğer hemşirelere göre daha 

fazla mobbinge maruz kaldığı ortaya çıkmıştır (Efe ve Ayaz 2010: 329-331).  

Bu çalışmada hemşirelerin %2,9’unun cinsel saldırılar yapılır (taciz vb.) ifadesine 

katıldıkları bulunurken, Çelik ve Çelik (2007) tarafından hemşireler üzerinde yapılan 

çalışmada ise katılımcıların %37,1’inin cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. 

Cinsel tacizi yaşayan hemşirelerin %80’inin bununla ilgili hastane yönetimine herhangi 

bir şikayette bulunmadığı tespit edilmiştir (Çelik ve Çelik 2007:201-203). Bolışık ve 

diğerleri tarafından yapılan çalışmada, araştırmaya katılan 75 pediatri hemşiresinin 70’i 

(%93,3) sözel istismar yaşadığını ifade etmiştir. Pediatri hemşirelerinin en çok (%60,1) 

ile hasta yakınları ve (%25,2) doktorlar tarafından sözel istismara maruz kaldıkları 

saptanmıştır. (Bolışık ve diğ. 2008:76-78).  

Dikmetaş ve diğerlerinin asistan hekimler üzerine yaptıkları araştırmada mobbing 

(yıldırma) ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Asistan hekimlerin mobbing düzeylerinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma 

ve kişisel başarıyı önemli ölçüde belirlediği anlaşılmıştır (Dikmetaş ve diğ. 2011:5-

10).Şahin ve diğerlerinin asistan doktorların mobbing davranışlarına maruz kalma 

düzeyleri ile doktorların karakteristik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını 

inceledikleri araştırmada ise, çalışmaya katılan doktorların %87,7’sinin mobbinge maruz 

kaldığı ortaya çıkmıştır. Haftada 40 saatten fazla çalışan, üniversite veya özel 

hastanelerde çalışan, bekar olan ve mesleğe bağlı olmayan doktorlarda mobbinge maruz 

kalma durumunun daha sık görüldüğü bulunmuştur (Şahin ve diğ. 2012: 359-361) 

Şahin ve Dündar’ın 2011 yılında sağlık çalışanları ile ilgili yaptıkları çalışmada; 

en çok yıldırmaya maruz kalan meslek grubunun %77,3 ile hemşire grubu olduğu, daha 

sonra sırasıyla %68,4 ile hekimlerin ve %64,4 ile diğer sağlık çalışanlarının geldiği 

bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının %70,4’ünün mobbing davranışlarından en az birine 

maruz kaldığı, mobbing boyutları içerisinde ise en çok %66,3 ile “İletişim Kurma 

Olanağını Hedef Almaya Yönelik Mobbing Davranışları”na maruz kaldıkları 

bulunmuştur (Şahin ve Dündar 2011:103-104). Benzer şekilde bu çalışmada hemşirelerin 

5 boyut altında sınıflandırılmış mobbing davranışlarından en az birine maruz kalma 

düzeyleri %68,5 olarak tespit edilmiştir. Hemşirelerin 5 mobbing boyutu arasında ise en 

çok %63,7’lik bir oran ile “İletişim Kurma Olanağını Hedef Almaya Yönelik Mobbing 

Davranışları” ile karşılaştıkları görülmektedir. 

Sağlık alanı başta olmak üzere tüm alanlarda mobbingi önleyebilmek için 

yapılması gerekenlerden bazıları; çalışanların görev tanımlarının yapılması, iyi bir 

iletişim ağı oluşturulması, mobbing ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, mobbing 

davranışlarını önleyici politikaların hazırlanması ve bu konuyla ilgili etkili yasal 

düzenlemelerin yapılmasıdır. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SENDİKAL ÖRGÜTLENMESİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN CİNSİYET TEMELİNDE İNCELENMESİ: ISPARTA İLİ MERKEZ 

KAMU HASTANELERİ ÖRNEĞİ 

 

Abdulkadir YÜKSEL
94

 

            ÖZET 

Sendikalar, çalışanların haklarını korumak üzere örgütlenmiş tüzel kişiliklerdir. 

Dünya olduğu gibi ülkemizde de öncelikle işçi sendikaları aktif faaliyet göstermiş ve 

zamanla memur sendikaları da yaygınlaşarak büyümeye başlamıştır. 

Tarihsel süreç içerisinde sendikalar incelendiğinde ve Türkiye örneği göz önüne 

alındığında sendikaların zaman içerisinde asıl var oluş sebeplerinden uzaklaştıkları 

gözlenmektedir. Temel amacı çalışanların haklarını koruyarak geliştirmek olan sendikalar 

güncel siyasetin konjonkturel aktörleri haline gelmişlerdir. Siyasi ve ideolojik görüş 

farklılıklarına göre farklı sendikal oluşumlar ortaya çıkmıştır. Bu durum sendikaların, 

çalışanların hakkını savunma amacından uzaklaşmalarına neden olarak onları siyasetin 

güç merkezleri haline getirmiştir. Bu bağlamda kadınların siyasal etkinlik ve ilgililik 

düzeyleri erkek çalışanlara göre daha düşük olması nedeniyle kadın çalışanlar sendikal 

faaliyetlerden uzaklaşmıştır. 

Çalışmada, sağlık çalışanlarının sendikal örgütlenmesini etkileyen faktörler 

cinsiyet temelinde incelenmiştir. Sağlık sektörünün ele alınmasının temel nedeni ise 

sektörde kadın emeğinin yoğun olmasıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarının sendikal görüşleri 

arasında cinsiyet temelinde anlamlı bir fark olup olmadığı konusu kapsamlı bir şekilde ele 

alınmıştır.  

Anahtar kelimeler: Sendika, sendikal bilinç, sağlık sendikaları. 

ABSTRACT 

Unions are incorporated bodies which are organized in order to maintan 

employees rights. Just as in the world also in our country, first labol unions have been 

active and after a while civil servant unios have becorne widespread and develop, too. 

When unios are analyzed within historical process and Turkey sample is 

considered, it is observed that unios get away from their reason of being after a while. 

Unions whose main purpose is to maintain and improve the rights of employees, become 

cyclical actors of current politics. According to the differences between polical and 

ideological opinions, various unionist constitutions have been arised. This cause that 

unios get away from the purpose of asserting employees rights and make them power 

ststions of politics. Because political efficiency and interest level of women is lower than 

men, woman emplayees have been get away from unionist activities. 

In this study, the factors affecting unionist organization of health care employees 

are investigated on the bace of gender. The main reason of dealing with health care sector 

is the intensity of woman labor. Besides, it’s extensively handled whether there is a 

gender based significant difference between unionist opinions of health care employees or 

not. 

 Anahtar Kelimeler: Union, union consciousness, health care empolyees. 
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sendikalar aracılığıyla örgütlenmiş, maddi ve sosyal kayıplarını örgütlü bir şekilde 

hükümetlere dile getirme fırsatı yakalamışlardır. Memur sendikaları, kuruldukları günden 

bu güne gerek kurumsal gerekse kamuoyu gözünde önemli gelişmeler göstermiştir. 

Sağlık sektöründeki sendikal karışıklık ve diğer memur sendikalarından farklı 

çalışma koşullarının yanı sıra, kadın personel sayısının yoğunluğu da sendikal görüşleri 

ayrıştırmaktadır. Kadın personelin çalışma mukavemeti daha zayıf olduğundan, 

sendikaya duyulan ihtiyaç bu sektörde diğer sektörlere göre daha fazla olmaktadır. Sağlık 

sektörünün kadın emeğinin yoğun olduğu bir sektör olduğu düşünüldüğü için, sonuçların 

ayrımının daha net olacağı öngörülmüştür. 

Çalışma yüksek lisans tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Tezin üç bölümde 

incelemiş olduğu araştırma anketi bildiride belirli konular dikkate alınarak ayrıntılara 

girilmeden oluşturulmuştur. Sosyo-demografik özelliklere hiç yer verilmezken sadece 

cinsiyet farklılığının tesbitine yönelik araştırma soruları dikkate alınmıştır. 

1. Sendikaların Amaçları 

Sendika, ekonomik bakımdan güçsüz olan ve gelirleri emek güçlerinden 

kaynaklanan çalışanların ve bir genelleme yapacak olursak işçi sınıfının örgütüdür. Aynı 

zamanda, hem işveren hem de siyasi iktidarlar karşısında işçilerin kendilerini 

koruyabilmeleri etkin bir aracıdır. Bu nedenle sendikalar, geleneksel işlevlerinin sınırları 

içine kapanıp kalmamakta, toplumun iktisadi, siyasal ve sosyal düzeni ile yakından ilgili 

bütün konularda görüş bildiren, tavır alan ve toplumsal projeler üreten bir yapıya sahiptir 

(Engin, 2002: 86). 

Geleneksel olarak sendika, üyelerinin haklarını ve yaşam koşullarını korumak ve 

geliştirmek amacıyla işçilerin kurdukları tüzel bir örgüttür. Ancak bu ve benzeri tanımlar 

günümüzde sendika faaliyetlerinin kapsamını açıklayabilmekten uzak kalmaktadır. 

Bugün sendikaların faaliyet alanlarını sadece emek piyasası üzerine etki yapmak gibi dar 

bir alan içinde görmek mümkün değildir. Tarihi gelişim süreci içinde sendikaların faaliyet 

alanları devamlı bir gelişime ve değişim yaşamıştır. Toplumsal yapıdaki gelişmeler, 

teknolojik yenilikler ve sendikaların başlangıçta sahip olduğu geleneksel görüşleri büyük 

ölçüde terk etmeleri, sendikaların yeni faaliyet alanlarına yönelmelerine sebep olmuştur 

(Tokol, 1985: 121-127). 

2. Sağlık Çalışanları ve Sendikal Örgütlenmeleri 

Dünyada sağlık hizmetlerinde yöneten-yönetilen ilişkileri oldukça karmaşık bir 

yapı olarak oluşmuştur. Genellikle kamu ve özel sağlık sektöründe çalışanlar farklı 

çalışma yasalarına tabi tutulmaktadırlar. Ayrıca birçok ülkede yerel ya da tüm ülke 

düzeyindeki uygulamalar, ayrı olabilmektedir (Pala, 1994: 2). 

Bir diğer sorun sağlık hizmetlerinde çok farklı mesleklerden gelen çalışanların bir 

arada bulunmasıdır. Bu meslek gruplarının farklı nitelik ve çıkarlara sahip olması 

örgütlenme de karışıklığa yol neden olabilmektedir. Çok daha önemli bir konu da, sağlık 

hizmetlerinin halka sunulan temel ve vazgeçilmez bir hizmet olması nedeniyle 

çalışanların sendikal hakları konusunda sınırlamaların oldukça yaygın olmasıdır (Pala, 

1994: 2). 

1980’li yıllardan sonra uygulanan politikalar, özellikle sağlık ve sosyal bütçelerin 

kısıtlanması, yöneticiler-sağlık çalışanı-halk arasında var olan sorunları daha da çıkmaz 

bir duruma sokmuştur. Özellikle katı işveren tutumunun söz konusu olduğu ve 

sınırlamaların çok olduğu yerlerde bu durum daha sık ortaya çıkmaktadır (Pala, 1994: 2).
 

2.1. Sağlık Çalışanlarını Sendikalaşmaya Yönelten Sebepler 

Sağlık hizmetleri, birçok ülkede çalışma ilişkileri açısından sıkıntılı bir sektör 

olmuştur. Sektördeki hızlı büyüme ile birlikte, büyük birimlerin ortaya çıkması sendikal 
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örgütlerin ve toplu pazarlıkların yayılmasına yol açmıştır. Bu sektördeki ücretler ve 

çalışma koşullarının diğer birçok sektöre kıyasla düşük durumda olması, sendikalaşmayı 

teşvik eden en önemli etken olmuştur (Soyer, 1994: 56). 

2.1.1. Sağlık Çalışanlarının Sendikal Örgütlenmesini Olumsuz Etkileyen Faktörler 

  Dünya genelinde ve ülkemizde sağlık çalışanlarının sendikal örgütlenmesinin düşük 

oranlarda kalmasının bazı sebepleri vardır. Bunlar ülkelere göre farklılık göstermekle 

birlikte bazı genellemeler yapılabilmektedir. Bu nedenler şöyle özetlenebilir (Pala, 1994: 

74); 

 Tıp mesleğinin geleneksel algılanışı, çalışanların kendilerini insani bir ideale adamaları 

şeklinde olmaktadır. Bu sebeple genellikle hekimlerin kendilerini "sıradan bir işçi" gibi 

algılamaları grev, toplu sözleşme ve diğer mücadele yöntemlerine başvuran sendikalara 

rağbet etmeleri, pek söz konusu olmamaktadır. 

 Kamu veya özel sağlık kuruluşu yöneticilerinin, sendikaların sağlık hizmetlerinin 

sürekliliğini engelleyeceği, toplu sözleşmelerin ise maliyetler üzerinde olumsuz etki 

yapacağı fikri ile örgütlenmeyi engellemeleri söz konusu olmaktadır.  

 Sağlık çalışanlarının genel olarak çok farklı mesleklerden oluşması, çok farklı çalışma 

ilişkileri, mesai düzeni ve mesleki çıkarlara sahip olmalarını da beraberinde 

getirmektedir. Bu farklılıklar da örgütlenmeyi genellikle olumsuz etkilemektedir. 

 Sağlık hizmetlerinin coğrafi dağılımı, özellikle küçük sağlık birimlerinin yaygınlığı ve 

buralarda çalışan personel sayısının yetersizliği de örgütlenme üzerinde olumsuz etkiye 

sahiptir. 

 Ayrıca son zamanlarda kısılan kamu bütçeleri ve sosyal yatırımlar sebebi ile bunlara karşı 

gelişebilecek sosyal talepleri önlemek amacıyla, bilinçli bir örgütsüzleştirme politikası da 

uygulanmaktadır. 

 Hekimlerin muayenehane açma imkânları, sağlık çalışanlarının özel polikliniklerde 

rahatça ek iş bulma olanakları ve özel sektörde çalışan sağlık personelinin iş akdinin fesh 

edilme korkusu sendikal örgütlenmeden uzaklaşmaya bir etkendir. 

 Ayrıca köklü meslek birlikleri de sendikal örgütlenme sürecini yavaşlatıcı bir etki 

yaratmıştır. 

2.1.2. Sağlık Çalışanlarını Sendikalaşmaya Yönelten Nedenler 

Sendikal örgütlenmenin başladığı yıllarda sağlık sektöründe çalışan kamu 

çalışanlarının uzun çalışma saatlerinin, ağır çalışma koşullarının bulunması ve bunların 

telafisinin yeterli olmaması sağlık çalışanlarını sendikal örgütlenmeye yönelten en önemli 

faktörlerin başında yer almıştır (Soyer, 2004: 56). 

1982 Anayasasında bu alanda bir yasağın olmayışı, onaylanan ILO belgeleri ve 

diğer uluslararası yaptırımlar ve seçim meydanlarında verilen vaatler 1990’lı yılların 

başlarında kamu çalışanlarının sendikal örgütlenebilmelerine ilişkin bir ortam doğurmuş, 

sağlık iş kolunda da sendikalaşma çalışmalarına başlanılmıştır (Soyer, 2004: 56).
 

3. Araştırmanın Kapsamı ve Örneklem
 

Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı Isparta ili merkezinde bulunan kamu 

hastanelerinde yapılmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı Isparta Devlet 

Hastanesi, Gülkent Devlet Hastanesi, Doğum ve Çocuk Hastanesi, Dr. Sağdık Yağcı Ağız 

ve Diş Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır.  

Sağlık İl Müdürlüğünden alınan çalışan sayıları toplamı dikkate alınarak 

araştırma evreni oluşturulmuştur. Edinilen verilerin toplamına göre yukarda bahsettiğimiz 
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hastanelerde toplam 1800 kamu personeli çalışmaktadır. Evrenin tamamı araştırma 

kapsamına alınmayıp araştırma 1800 kamu personeli arasında bulunan 336 (% 95 güven 

aralığı ve ± 4,8 hata payı) sağlık çalışanı üzerinde uygulanmıştır. Evren büyüklüğüne 

göre örneklem hesaplama formülünden çıkan sonuç 335’tir. Fakat örneklem büyüklüğü 4 

farklı gruplara ayrılacağından dolayı 336 olarak alınmıştır 

(http://www.macorr.com/sample-size-calculator.htm). 

3.1. Araştırmanın Hipotezleri 

 Tutum maddelerinde sendikaya üye olma veya olmama durumuna göre istatistiksel yönde 

anlamlı bir farklılık vardır. 

 Tutum maddelerinde cinsiyet yönünden anlamlı bir farklılık vardır. 

 Erkekler, sendika ile ilgili olumlu tutum içindedir. 

 Kadınlar sendikalar ve faaliyetleri hakkında erkekler kadar tam bilgiye sahip değildirler. 

 Kadın çalışanlar sendikalara güvenmemektedirler. 

3.2. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma soruları üç başlık altında toplanmıştır. Öncelikle araştırmanın sendika 

üyeliği ve sendikal duruma ilişkin soruları ve analizleri daha sonra sendikal örgütlenmeye 

yönelik sorular ve analizler ve son olarak  cinsiyet faktörüne ilişkin sorular ve analizlerine 

yer verilmiştir. 

3.2.1. Araştırmanın Sendika Üyeliği ve Sendikal Duruma İlişkin Soruları Analizleri 

Tablo 3.1. Sendikaya Üye Değilseniz Size Göre Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisi Bir 

Sendikaya Üye Olmayış Nedeniniz olabilir? 

  Frekans Yüzde 

  

Sendikaya Üyeyim 169 50,3 

Sendikalara güvenmiyorum 52 15,5 

Sendikaların etkili olduğunu düşünmüyorum. 26 7,7 

Sendikaların siyaset yaptıklarını düşünüyorum. 42 12,5 

Sendika üyeliği, yöneticilerle ilişkilerin bozulmasına neden 

oluyor. 
4 1,2 

Mevcut sendikalar hakkında yeterince bilgim yok. 21 6,3 

Diğer 22 6,5 

Toplam 336 100,0 

 

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarına, sendikaya üye değilseniz bunun en 

önemli nedeninin ne olduğunu sorduğumuzda; % 15,5’i sendikalara güvenmediklerini, % 

12,5’i sendikaların siyaset yaptıklarını, % 7,7’si sendikaların çalışma hayatında etkisiz 

olduğunu, % 6,3’ü sendikalar hakkında bilgilerinin olmadığını, % 1,2’si sendika 

üyeliğinin iş yerindeki yöneticilerle ilişkilerini olumsuz etkilediğini, % 6,5’i ise diğer 

nedenlerden dolayı üye olmadıklarını bildiriyor. 

 

 

http://www.macorr.com/sample-size-calculator.htm
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Tablo 3.2. Size Göre Sağlık İşkolunda Birden Fazla Sendika Olmasının Nedeni Nedir? 

 
Frekans Yüzde 

 

Siyasi Farklılaşma 334 72,1 

Kültürel Farklılık 85 18,4 

Ekonomik Farklılık 32 6,9 

Eğitim Farklılığı 9 1,9 

Mesleki Farklılık 3 ,6 

Toplam cevap 463 100,0 

 

 Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarına sağlık işkolunda birden fazla sendika 

olmasının nedenleri sorduğumuzda % 72,1’i bunun nedeninin siyasi farklılaşma, % 

18,4’ü kültürel farklılaşmanın, % 6,9’u ekonomik farklılığın, % 1,9’u eğitim farklılığının, 

% 0,6’sı mesleki farklılığın neden olduğunu söyledi. 

 

Tablo 3.3. Aşağıdaki Seçeneklerden Hangilerini İşkolunuzdaki Sendikaların Eksikliği 

Olarak Değerlendirirsiniz? En Önemlisine “1” Rakamını Vererek, Her Seçeneği Tek Bir 

Rakamla Numaralandırınız (1,2,3,4,5). 

  

  

  

  

Öncelik sırası 

Toplam 
1 2 3 4 5 

 Sendika yöneticilerinin 

yetersizliği 

Frekans 70 54 72 74 64 334 

% Yüzde 21,0 16,2 21,6 22,2 19,2 100,0 

Sendikaların üyelerinin 

haklarını yeterince 

savunamaması 

Frekans 92 112 81 31 20 336 

% Yüzde 27,4 33,3 24,1 9,2 6,0 100,0 

Üye tabanından kopuk 

olması 

Frekans 31 66 108 84 47 336 

% Yüzde 9,2 19,6 32,1 25,0 14,0 100,0 

Siyasi bir partinin görüsü 

doğrultusunda hareket 

etmesi 

Frekans 110 69 43 75 39 336 

% Yüzde 32,7 20,5 12,8 22,3 11,6 100,0 

Kendini kamuoyuna 

yeterince tanıtamaması 

Frekans 31 35 32 72 164 334 

% Yüzde 9,3 10,5 9,6 21,6 49,1 100,0 

Diğer 
Frekans 2 - - - 2 4 

% Yüzde 50,0 - - - 50,0 100,0 
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 Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarına işkolunuzdaki sendikaların eksiğini 

sorduğumuzda; 

 Sendika yöneticilerinin yetersizliğini;  

 70 kişi birinci sırada, 54 kişi ikinci sırada, 72 kişi üçüncü sırada, 74 kişi dördüncü 

sırada, 64 kişi beşinci sırada olmak üzere cevapladı. 

 Sendikaların üyelerinin haklarını yeterince savunmamasını; 

  92 kişi birinci sırada, 112 kişi ikinci sırada, 81 kişi üçüncü sırada, 31 kişi dördüncü 

sırada, 20 kişi beşinci sırada olmak üzere cevapladı. 

 Üye tabanından kopuk olmasını; 

  31 kişi birinci sırada, 66 kişi ikinci sırada, 108 kişi üçüncü sırada, 84 kişi dördüncü 

sırada, 47 kişi beşinci sırada olmak üzere cevapladı. 

 Siyasi bir partinin görüşü doğrultusunda hareket etmesini;  

 110 kişi birinci sırada, 69 kişi ikinci sırada, 43 kişi üçüncü sırada, 75 kişi dördüncü 

sırada, 39 kişi beşinci sırada olmak üzere cevapladı. 

Kendini kamuoyuna yeterince tanıtmamasını; 

  31 kişi birinci sırada, 35 kişi ikinci sırada, 32 kişi üçüncü sırada, 72 kişi dördüncü 

sırada, 164 kişi beşinci sırada olmak üzere cevapladı. 

 Diğer seçeneğini;  

 2 kişi birinci sırada, 2 kişi beşinci sırada cevaplandırdı. 

 

Tablo 3.4. Size Göre Kadın Çalışanların Sendikal Katılımının Yetersizliğinin Nedeni 

Nedir? En Önemlisine “1” Rakamını Vererek, Her Seçeneği Tek Bir Rakamla 

Numaralandırınız    (1,2,3,4,5,6). 

 

 

  

  

  

Öncelik sırası 

Toplam 
1 2 3 4 5 6 7 

Kadın çalışanların ev 

isi ve çocuk 

sorumlulukları 

Frekans 159 49 39 24 24 37 2 334 

% 

Yüzde 
47,6 14,7 11,7 7,2 7,2 11,1 ,6 100,0 

Aile/es ve çevreden 

gelen baskılar 

Frekans 34 109 43 60 58 32  336 

% 

Yüzde 
10,1 32,4 12,8 17,9 17,3 9,5  100,0 

Yetersizlik duygusu 

Frekans 22 26 58 68 57 105  336 

% 

Yüzde 
6,5 7,7 17,3 20,2 17,0 31,3  100,0 

Sendika çalışma 

saatlerinin 

elverişsizliği 

Frekans 25 41 69 75 79 47  336 

% 

Yüzde 
7,4 12,2 20,5 22,3 23,5 14,0  100,0 

Sendikal bilincin Frekans 46 60 68 55 66 39  334 
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olmaması veya 

eksikliği 

% 

Yüzde 
13,8 18,0 20,4 16,5 19,8 11,7  100,0 

Sendikanın sorunları 

çözebileceğine 

inanmama 

Frekans 46 51 59 48 55 74  333 

% 

Yüzde 
13,8 15,3 17,7 14,4 16,5 22,2  100,0 

Diğer 

Frekans 4   3  2  9 

% 

Yüzde 
44,4   33,3  22,2  100,0 

 

 Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarına; Size göre kadın çalışanların sendikal 

katılımının yetersizliğinin nedeni nedir? Sorusunu yönelttiğimizde; 

 Kadın çalışanların ev işi ve çocuk sorumluluklarını;  

 159 kişi birinci sırada, 49 kişi ikinci sırada, 39 kişi üçüncü sırada, 24 kişi dördüncü 

sırada, 24 kişi beşinci sırada, 37 kişi altıncı sırada, 2 kişi yedinci sırada olmak üzere 

cevapladı. 

 Aile/eş ve çevreden gelen baskıları;  

 34 kişi birinci sırada, 109 kişi ikinci sırada, 43 kişi üçüncü sırada, 60 kişi dördüncü 

sırada, 58 kişi beşinci sırada, 32 kişi altıncı sırada olmak üzere cevapladı.  

 Yetersizlik duygusunu;  

 22 kişi birinci sırada, 26 kişi ikinci sırada, 58 kişi üçüncü sırada, 68 kişi dördüncü 

sırada, 57 kişi beşinci sırada, 105 kişi altıncı sırada olmak üzere cevapladı. 

 Sendika çalışma saatlerinin elverişsizliğini;  

 25 kişi birinci sırada, 41 kişi ikinci sırada, 69 kişi üçüncü sırada, 75 kişi dördüncü 

sırada, 79 kişi beşinci sırada, 47 kişi altıncı sırada olmak üzere cevapladı.  

 Sendikal bilincin olmaması veya eksikliğini;  

  46 kişi birinci sırada, 60 kişi ikinci sırada, 68 kişi üçüncü sırada, 55 kişi dördüncü 

sırada, 66 kişi beşinci sırada, 39 kişi altıncı sırada olmak üzere cevapladı.  

 Sendikaların sorunları çözebileceğine inanmamayı;  

 46 kişi birinci sırada, 51 kişi ikinci sırada, 59 kişi üçüncü sırada, 48 kişi dördüncü 

sırada, 55 kişi beşinci sırada, 74 kişi altıncı sırada olmak üzere cevapladı.  

 Diğer seçeneğini; 

  4 kişi birinci sırada, 3 kişi dördüncü sırada, 2 kişi altıncı sırada olmak üzere 

cevaplamışlardır. 

3.2.2. Sendikal Örgütlenmeye Yönelik Sorular ve Analizleri 

Tablo 3.5. Sendikal Örgütlenmeye Yönelik Sorular ve Toplam Analizleri 

  
N 

En 

düşük 

değer 

En 

yüksek 

değer 

Standar

t 

Sapma 

Ortala

ma (X) 

Tutum 

derecesi 

T.4. Sendikaya üyelik, zorunlu 

olmalıdır. 
336 1 5 1,231 3,59 Yüksek 

T.2. Çalışma yaşamındaki 

sorunları yalnızca sendika 

çözebilir. 

336 1 5 1,155 3,19 Orta 
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T.9. Sağlık çalışanlarının farklı 

meslek gruplarından olması, aynı 

sendikada örgütlenmeyi 

engellemektedir. 

336 1 5 1,194 2,82 Orta 

T.13. Sendikanın sağlayacağı 

faydaların üye olmayanları da 

kapsıyor olması, sendikal 

örgütlenmeyi olumsuz 

etkilemektedir. 

336 1 5 1,153 2,75 Orta 

T.3. Sendikalar, üyeleri için 

faydalıdır. 
336 1 5 1,146 2,53 Düşük 

T.15. Sağlık çalışanları isçi-

memur ayrımı gözetmeksizin tek 

sendikada örgütlenmelidir. 

336 1 5 1,202 2,51 Düşük 

T.17. Örgütlenmedeki en büyük 

eksiklik “grevli-toplu sözleşmeli 

sendika" hakkının yokluğudur. 

336 1 5 1,279 2,33 Düşük 

T.10. Çalışanlar arasındaki siyasi 

farklılıklar tek bir sendikada 

örgütlenmeyi engellemektedir. 

336 1 5 1,019 1,98 Düşük 

T.1. Sağlık çalışanları, çalışma 

yaşamından kaynaklanan 

sorunların çözümü için 

sendikalarda örgütlenmelidir 

336 1 5 1,165 1,92 Düşük 

 

 

 Sendikal örgütlenmeye ilişkin tutum maddeleri genel olarak incelendiğinde şu 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

 Sendikaya üyelik, zorunlu olmalıdır. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 3,59 puan ile katılımın yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Katılımcıların yarısı(168) sendikaya üye olmadığından sonucun yüksek 

çıkması sendikaya üye olmayı planladıklarını düşündürebilir. 

 Çalışma yaşamındaki sorunları yalnızca sendika çözebilir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 3,19 puan ile katılımın orta düzeyde olduğu 

görülmektedir.  

 Sağlık çalışanlarının farklı meslek gruplarından olması, aynı sendikada örgütlenmeyi 

engellemektedir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,82 puan ile orta düzeyde yer almaktadır. 

 Sendikanın sağlayacağı faydaların üye olmayanları da kapsıyor olması, sendikal 

örgütlenmeyi olumsuz etkilemektedir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,75 puan ile orta düzeydedir. 

 Sendikalar, üyeleri için faydalıdır. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,53 puan ile düşük seviyededir. Sonucu 
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düşündüğümüzde ve araştırma grubunun yarısı sendikaya üye olduğunu dikkate 

aldığımızda üye olanların bir kısmının sendikadan memnun olmadığını görmekteyiz. 

 Sağlık çalışanları isçi-memur ayrımı gözetmeksizin tek sendikada örgütlenmelidir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,51 puan ile düşük seviyededir.  

 Örgütlenmedeki en büyük eksiklik “grevli-toplu sözleşmeli sendika" hakkının 

yokluğudur. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,33 puan ile düşük düzeyde katılım vardır. 

Sonuca göre sağlık çalışanlarının grev ve toplu sözleşmeye dikkat etmediği 

gözlenmektedir. 

 Çalışanlar arasındaki siyasi farklılıklar tek bir sendikada örgütlenmeyi engellemektedir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 1,98 puan ile katılımın düşük olduğu 

gözlenmektedir. 

 Sağlık çalışanları, çalışma yaşamından kaynaklanan sorunların çözümü için sendikalarda 

örgütlenmelidir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 1,92 puan ile düşük seviyede yer almaktadır. 

Bu sonuca göre sendikaların çözüm merkezi olduğu düşüncesi sağlık çalışanlarında 

oldukça azdır. 

 

3.2.3. Cinsiyet Faktörüne İlişkin Sorular ve Analizleri 

 

 Tablo 3.6. Cinsiyet Faktörüne İlişkin Sorular ve Toplu Analizleri  

 

  

N 

En 

düşük 

değer 

En 

yüksek 

değer 

Standart 

Sapma 

Ortalama 

(X) 

Tutum 

derecesi 

T.22. Sendika 

yönetiminde erkekler 

daha başarılıdır. 

336 1 5 1,237 3,11 Orta 

T.21. Sağlık işkolunda 

kadınlar, sendikaya 

ilgi göstermemektedir. 

336 1 5 1,086 2,98 Orta 

T.19. Sendikalar 

çalışanların 

sorunlarını cinsiyet 

temelinde de ele 

almalıdır. 

336 1 5 1,170 2,86 Orta 

T.29. Kadınların 

sendika yönetiminde 

daha fazla yer 

alabilmesi için kota 

uygulanmalıdır. 

336 1 5 1,209 2,83 Orta 



 

1103 
 

T.24. Sağlık 

sendikalarında kadın 

yöneticiler daha fazla 

yer almalıdır. 

336 1 5 1,157 2,61 Orta 

T.20. Sendikal 

mücadelenin politik 

çatışmaya dönüşmesi 

kadın katılımını 

olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

336 1 5 1,175 2,56 Düşük 

T.27. Sendika 

yönetiminde yer alan 

kadınlar genellikle 

siyasi bilinçleri daha 

fazla olan kadınlardır. 

336 1 5 1,170 2,56 Düşük 

T.28. Sendikada 

alınan kararlara erkek 

üyeler kadın üyelerden 

daha çok 

katılmaktadır. 

336 1 5 1,056 2,41 Düşük 

T.23. Kadınlar ve 

erkeklerin is 

yaşamında sorunları 

aynı değildir. 

336 1 5 1,161 2,32 Düşük 

T.26. Sendikada 

alınan kararlara kadın 

üyelerin katılımı 

yeterli değildir. 

336 1 5 1,025 2,26 Düşük 

 

 Sendika yönetiminde erkekler daha başarılıdır. 

Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde 

(en yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 3,11 puan ile katılımın orta düzeyde 

olduğu görülmektedir. 

 Sağlık işkolunda kadınlar, sendikaya ilgi göstermemektedir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,98 puan ile katılımın orta düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

 Sendikalar çalışanların sorunlarını cinsiyet temelinde de ele almalıdır. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,86 puan ile katılımın orta düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

 Kadınların sendika yönetiminde daha fazla yer alabilmesi için kota uygulanmalıdır. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,83 puan ile katılımın orta düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

 Sağlık sendikalarında kadın yöneticiler daha fazla yer almalıdır. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,61 puan ile katılımın orta düzeyde olduğu 

görülmektedir. 
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 Sendikal mücadelenin politik çatışmaya dönüşmesi kadın katılımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,56 puan ile katılımın düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

 Sendikada alınan kararlara erkek üyeler kadın üyelerden daha çok katılmaktadır. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,41 puan ile katılımın düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

 Kadınlar ve erkeklerin is yaşamında sorunları aynı değildir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,32 puan ile katılımın düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

 Sendikada alınan kararlara kadın üyelerin katılımı yeterli değildir. 

 Araştırma grubundaki 336 sağlık personelinin değerlendirmeleri incelendiğinde (en 

yüksek 5 puan; en düşük 1 puan) ortalama 2,26 puan ile katılımın düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Isparta ili merkez kamu hastanelerinde; sendikaya üye olan ve sendikaya üye 

olmayan sağlık çalışanlarının sendikal örgütlenme konusundaki düşüncelerinin, cinsiyet 

temelinde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan çalışma sonucunda 

hipotezlerimizdeki görüşlerimiz hemen hemen beklenilen düzeyde çıkmıştır. 

Araştırma sonuçlarını cinsiyet temelinde ele aldığımızda kadın ve erkek gruplar 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Fakat bu farklılık sendikaya üye 

olan çalışanlar ve sendikaya üye olmayan çalışanlar arasındaki farklılığa kıyasla daha 

düşük durumdadır. Farklılığı en çok yaratan grup sendikaya üye olan erkeklerdir. 

Araştırma sonuçları genel olarak ele alındığında üye olan erkek çalışanlar ciddi bir oranda 

olumsuz tavır sergilemişlerdir. 

Kadın sağlık çalışanları, sendika ve sendikal faaliyetler hakkında erkek 

çalışanlara nazaran fazla bilgiye sahip değildirler. Ülkemizde sendika hareketleri ve 

politikaları siyaset temelli olduğundan kadın katılımını olumsuz etkilediği görülmektedir. 

Bu durumun yanı sıra kadın sağlık çalışanlarının ailesel ve çevresel faktörlerle daha çok 

ilgilenme durumları da sendikal katılımlarını olumsuz etkilemektedir. Kadın çalışanların 

sendika üyelikleri genellikle eşlerinin veya arkadaşlarının isteği ya da işyeri yöneticisinin 

baskısı sonucu gerçekleştiği görülmektedir. 

 Erkek sağlık çalışanları sendikal örgütlenme konusunda daha aktif rol almaktadırlar. 

Sendikaya üyeliği olan erkek çalışanların, sendikaya üyeliği olmayan erkek çalışanlara 

göre sendikalara güvensizliği oldukça belirlidir. Sendika üyeliği olan çalışanlar siyasi 

farklılığın oluşturduğu olumsuzluklardan yakınmadıkları gözlenmiştir. Bu durumun 

nedeni üye olanların genellikle siyasi bir fikir ile üye olduklarından kaynaklandığı 

düşünülebilir. 

 

 

 

 



 

1105 
 

 

 

KAYNAKÇA 

 

AYDOĞAN R. Kamu Hastaneleri Sağlık Çalışanlarının Sendikal Örgütlenme 

Konusundaki Görüşlerinin Cinsiyet Temelinde İncelenmesi ( Ankara’da iki 

kamu hastanesi), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007. 

EREN, E. İşletmelerde Yenilik Politikası, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayını 

No: 127, İstanbul, 1982. 

PALA, K, “Sendikalaşma ve TTB”, Toplum ve Hekim Dergisi, Cilt:9, Sayı:61, Mayıs-

Haziran 1994 

SOYER, A. Sanayi Devriminden Küreselleşmeye, Darbeden Ak Partiye Sağlığın 

Öyküsü, Sorun Yayınları, İstanbul, 2004 

SOYER, A. “Türkiye’de Sağlık Sektörünün Temel Sorunu” Başlıklı Tebliğ, Dünyada ve 

Türkiye’de Sağlığın Yeniden Yapılanması, Topluma ve Çalışanlara Etkileri 

Sempozyumu, İzmir,17-18 Eylül 2004 

TOKOL, A. “Sendika Faaliyetlerinde Gelişmeler - Geleneksel Sendikalardan Modern 

Sendikalara”, Uludağ Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 

2, Bursa, 1985. 

           (http://www.macorr.com/sample-size-calculator.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.macorr.com/sample-size-calculator.htm


 

1106 
 

 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ ALANINDA LİSANS EĞİTİMİNİ 
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ÖZET 

Amaç: Sağlık Yönetimi alanında lisans eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin genel 

profilini saptamaktır.  

Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın evrenini, Türkiye’de bu alanda eğitim veren 28 

üniversitedeki tüm öğrenciler(N=3692) oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine 

gidilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul eden okullar örnekleme dahil edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya üçü özel olmak üzere, 11 üniversiteden 1624 öğrenci katılmış olup, 

% 64,3’ünü kız öğrenciler oluşturmuştur. Yaş ortalaması 21,12’dir. Öğrencilerin %87,6’sı 

üniversite sınavına ilk veya 2. girişlerinde yerleşirken, ilk tercihi sağlık yönetimi olanların 

oranı %28,9’dır. %50,7’sinin ilk 3 tercihi arasında “sağlık yönetimi” bulunmazken, 

%50,3’ü mümkün olsa bölümü yeniden tercih edeceğini, %50,1’i bölümü kazandığına 

memnun olduğunu, %23,8’si bölüm değiştirmeyi düşündüğünü belirtmiştir. Mezuniyet 

sonrasında %57,6’sı kamuda, %18,5’i üniversitede çalışmak isterken, %66,9’u lisansüstü 

eğitim yapmak istemektedir. %64,2’sinin annesi, %45,1’inin babası en fazla ilkokul 

mezunudur, %54,7’sinin ailesinin aylık geliri 1500TL’den azdır. 

Sonuç: Türkiye’de sağlık yönetimi alanında öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerin 

%44’ü çalışmaya katılmış olup, çalışmadan elde edilen verilen eğitim programlarını 

şekillendirmede yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: sağlık yönetimi, öğrenci, profil çalışması 

 

A PROFİLE STUDY OF BACHELOR'S DEGREE HEALTH 

MANAGEMENT STUDENTS IN TURKEY 

ABSTRACT 

Objective: To determine the profile of Bachelor's Degree Health Management Students’ 

in Turkey. 

Methods: In this descriptive study sample consisted of 3692 students from 28 university. 

A questionnaire, developed by the researchers was mailed to all faculties which accepted 

to participate into the study.  
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Results: In total 1624 students filled the questionnaire of them 64,3 were female. The 

mean age was 21,12. Of the students 87,6% were entered the university education in their 

first or second attempt. 50,7% didn’t prefer health management in their first three 

choices. Half of them were happy with their replacement, 23,8% were unhappy. 

Following the graduation, 57,6% want to work in public sector. In total 66,9% were 

planning to study post graduate education. Of the students 64,2% of the mothers and the 

45,1% of the fathers were graduated from primary school. Monthly incomes of 54,7 % of 

the families were less than 1500TL. 

Conclusion: 44% of all health management students in Turkey participated into the 

study. It is believed that the findings will be helpful in designing the educational 

programmes in these departments. 

Keywords: health management, student, profile study 

1. Giriş 

Sağlık Yönetimi alanında lisans eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin sosyo- 

demografik özelliklerinin ve öğrenim gördükleri alana ilişkin bazı düşüncelerinin 

bilinmesi ve eğitim sürecinde dikkate alınması, verilen eğitimin niteliğinin arttırılması ve 

mesleğin geleceğini yansıtması açısından önemlidir. Ülke genelinde müfredat 

çalışmalarının yapıldığı bugünlerde, bu çalışmanın sonucundan elde edilecek verilerle, 

öğrencilerin genel profilini saptamak ve geleceğe yönelik tercihlerini almak mümkün 

olabilecek, elde edilecek verilerin, müfredatı şekillendirmede, öğrencilerin alt yapısına ve 

gereksinimlerine uygun olacak derslerin seçiminde, eğitimin yöneticilerine ve öğretim 

üyelerine ışık tutacağı düşünülmektedir.  

     2. Yöntem 

     2.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Sağlık Yönetimi alanında lisans eğitimini sürdürmekte 

olan öğrencilerin genel profilini saptamaktır.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın evrenini, Türkiye genelinde 2012-

2013 eğitim öğretim yılında Sağlık Yönetimi alanında (Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları 

Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği) lisans düzeyinde eğitim veren tüm (N= 28) 

fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler (N=3692) 

oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiştir, anket doldurmayı kabul 

eden tüm öğrenciler örneklemi oluşturmuştur. Çalışmada, sağlık yönetimi alanında eğitim 

veren lisans programları ÖSYM’nin 2012 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi 

(ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan (ÖSYM, 2012) 

belirlenmiştir.  

Bölümlerin yöneticileri (Bölüm Başkanı veya Yüksekokul Müdürü) ile e-posta 

ve/veya telefonla iletişim kurulmuş, çalışmanın amacı ve yöntem açıklanmış, çalışmaya 

katılımın gönüllülük ilkesine dayalı olduğu vurgulanmıştır.  
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      2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veriler araştırmacılarca hazırlanan toplam 36 sorudan oluşan bir anket 

formu ile toplanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden yöneticilerin okullarına anketler 

kargo ile gönderilmiş, ilgili yöneticinin belirlediği anketör(ler) anketleri öğrencilere 

uygulamıştır. Araştırmanın amacı, yöntemi ve katılımın gönüllü olduğu bilgisi anketin ilk 

sayfasında da öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde belirtilmiştir.  

Mart- Nisan 2013 tarihleri arasında uygulanan anketler bir üniversite hariç tüm 

üniversitelerde ilgili bölümün öğretim elemanlarınca uygulanmıştır. Bir üniversiteye 

çalışmanın 2. ve 3. yazarı bizzat giderek anketleri öğrencilere uygulamışlardır.  

Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, madde 5, 

c fıkrasında belirtilen “Sosyal ve beşeri bilimlerde yapılacak anket ve tutum 

araştırmalarında katılımcıların rızası alınır. Araştırma, bir kurumda yapılacaksa, 

katılımcıların rızasından sonra bağlı bulundukları kurumun izni alınır” hükmüne 

dayanarak çalışma için “Etik Kurul” onayı almaya gerek duyulmamıştır.  

Toplanan veriler SPSS 14 programı ile yüzdelik, ki kare kullanılarak analiz edilmiştir.  

Ülkemizde sağlık yönetimi alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda 

bulunan bölümlerin isimleri “sağlık yönetimi, sağlık idaresi, sağlık kurumları yöneticiliği, 

sağlık kurumları işletmeciliği” gibi farklı isimlere sahiptir. Bu makalede okuyucuya 

kolaylık olası açısından ve bölümlerin çoğunun adının sağlık yönetimi olmasından dolayı 

bölüm adı olarak “sağlık yönetimi” terimi kullanılacaktır. 

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi, çalışmaya üçü özel olmak üzere 

toplam 11 üniversiteden 1624 öğrenci katılmış olup, Türkiye’de sağlık yönetimi alanında 

okuyan 3692 öğrencinin %44’üne ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %87,7’sini 

Devlet Üniversitelerinde okuyanlar oluştururken, %43,6’sının bağlı olduğu fakülte, 

Sağlık Bilimleri Fakültesidir (SBF). 

 

Öğrencilerin Üniversite ve Fakültesine Göre Dağılımı (N=1624) 

 Fakülte/YO Adı 

 

Devlet Üniversiteleri  

(N=1425;  % 87,7) 

SBF SYO İİBF 

1. Süleyman Demirel   281 

2. Gümüşhane  240  

3. Afyon Kocatepe  240  

4. Cumhuriyet 195   

5. Selçuk 157   

6. Ankara 115   
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7. Dicle    108 

8. İstanbul 89   

Özel Üniversiteler  

(N=199; %12,3) 

   

9. Medipol 92   

10. Yeni Yüzyıl 61   

11. İstanbul Bilim  46  

Toplam 

% 

709 

43,6 

526 

32,4 

389 

24.0 

 

3. Bulgular 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri 

 N % 

Yaş Grubu    

(N=1624) 20 yaş altı 648 39,9 

 21-22 yaş 696 42,9 

 23 ve + 268 16,5 

 Cevapsız  12 0,7 

Cinsiyet    

(N=1624) Kadın 1044 64,3 

  Erkek 580 35,7 

Sınıf    

(N=1624) 1. Sınıf 579 35,7 

  2. Sınıf 531 32,7 

  3. Sınıf 319 19,6 

  4. Sınıf 195 12,0 
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Öğretim Durumu    

(N=1624) NÖ 1158 71,3 

 İÖ 466 28,7 

Başarı Sırası    

(N=1511) 0- 10.000 20 1,3 

 10.001-20.000 22 1,5 

 20.001-30.000 67 4,4 

 30.001-40.000 98 6,5 

 40.001-50.000 189 12,5 

 50.0001 ve üzeri 1115 73,8 

En uzun süre yaşadığı yer    

(N=1623) Köy/Belde 297 18,3 

 İlçe 457 28,1 

 Şehir 434 26,7 

 Büyükşehir 435 26,8 

En uzun süre yaşadığı 

bölge 

 
  

(N=1618) Akdeniz 310 19,1 

 Marmara 297 18,4 

 İç Anadolu 232 14,3 

 Güneydoğu 

Anadolu 
216 13,3 

 Doğu Anadolu 202 12,4 

 Karadeniz 194 12,0 

 Ege 167 10,3 

Hobisi var mı?    

(N= 1622) Evet 698 43,0 
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İş Deneyimi var mı? (N= 

1622) 

Evet 431 26,6 

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin % 42,9’u 21-22 yaş grubunda olup yaş 

ortalaması 21,12’dir (min. 18, max 45, SD 1,84). Katılımcıların % 64,3’ünü kız 

öğrenciler, 35,7’sini 1. sınıf öğrencileri, 71,3’ünü normal öğretim (NÖ) öğrencileri 

oluşturmaktadır. Tüm öğrencilerin yalnızca %1,3’ü üniversiteye girişte ilk 10.000 de 

bulunmaktadır. % 46,4’ü üniversiteye gelmeden önce en uzun süre yaşadığı yeri 

köy/belde/ilçe olarak belirtmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi her dört 

öğrenciden birinin (%25,7) üniversiteye gelmeden önce un uzun süre yaşadığı bölgedir. 

Öğrencilerin %43’ünün ilgilendiği bir hobisi, %26’sının herhangi bir alanda iş deneyimi 

vardır. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Ailelerine Ait Özellikler 

 N % 

Ailenin Yaşadığı Yer (N= 1624)   

Köy/Belde 443 27,3 

İlçe 416 25,6 

Şehir 386 23,8 

Büyükşehir 379 23,3 

Anne Eğitimi(N=1598)   

OY Değil 126 7,9 

İlkokul 900 56,3 

Ortaokul 226 14,1 

Lise 238 14,9 

Ön lisans 23 1,4 

Lisans 85 5,3 

Baba Eğitimi(N=1620)   

OY Değil 42 2,6 

İlkokul 689 42,5 

Ortaokul 258 15,9 
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Lise 389 24,0 

Ön lisans 61 3,8 

Lisans 181 11,2 

Anne Mesleği(N=1603)   

Ev Hanımı 1389 86,7 

İşçi 60 3,7 

Memur 71 4,4 

Emekli 50 3,1 

Diğer 33 2,1 

Baba Mesleği(N=1568)   

Serbest 583 37,2 

Emekli 286 18,2 

Memur 264 16,8 

İşçi 201 12,8 

Çiftçi 191 12,2 

İşsiz 43 2,7 

Aile Tipi(N=1622)   

Çekirdek 1228 75,7 

Geniş 394 24,3 

Gelir Düzeyi(N= 1584)   

1000TL'den Az 419 26,5 

1001-1500TL 446 28,2 

1501-2000TL 304 19,2 

2001-2500TL 142 9,0 

2501-3000TL 100 6,3 

3001 ve üstü 173 10,9 
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Ailedeki çocuk sayısı ortalaması      3,94 (SS: 2,27) 

Tablo 2’de çalışmaya katılan öğrencilerin aileleri ile ilgili bazı tanıtıcı özellikler 

verilmiştir. Buna göre ailelerin % 27,3’ü köy veya beldede yaşamaktadır. Öğrencilerin 

annelerinin %64,2’si babalarının %45,1’ii en fazla ilkokul mezunudur. Annelerin 86,7’si 

ev hanımı, babaların 37,2 si serbest meslek sahibidir. Öğrencilerin %75,7’sinin aile tipi 

çekirdek ailedir. Ailelerin %54,7’sinin aylık geliri 1500Tl ve altındadır. Ailedeki 

ortalama çocuk sayısı 3,94 tür.  

 

Tablo 3. Öğrencilerin Ailelerinin gelir düzeyi ile çocuk sayısı ortalaması 

Aylık Gelir  N Mean Std. Deviation 

1000TL'den Az 419 4,94 2,68 

1001-1500TL 440 3,80 2,03 

1501-2000TL 301 3,52 1,97 

2001-2500 139 3,25 1,55 

2501-3000 99 3,06 1,51 

3001 ve üstü 172 3,70 2,34 

Total 1570 3,94 2,27 

F=26,247, p=0,000 

Tablo 3 ‘te Sağlık yönetimi öğrencilerinin ailelerinin gelir düzeyi ve ortalama 

çocuk sayısı verilmiştir. Ailelerin ortalama çocuk sayısı 3,94’tür. Ailenin gelir düzeyi 

azaldıkça çocuk sayısı artmaktadır. (p<0,001). 

 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Sağlık Yönetimi Tercihleri ile İlgili Bilgilerin Dağılımı 

       N % 

Üniversite Sınavına Giriş Sayısı (N=1599) 

1. Giriş 729 45,6 

2. Giriş 671 42,0 

3. Giriş 150 9,4 

4 ve üzeri 49 3,1 
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Tercih Sırası (N= 1586) 

1. Tercih S. Yönetimi 459 28,9 

2. Tercih S. Yönetimi 155 9,8 

3. Tercih S. Yönetimi  168 10,6 

İlk 3 de S. Yönetimi Yok 804 50,7 

Bölümü Tekrar Seçer misiniz? (N=1609) 

Evet 810 50,3 

Hayır 799 49,7 

Yeniden Üniv. Sınavına Girerek Bölüm Değiştirmeyi Düşünme (N=1621) 

Evet 385 23,8 

Hayır 1236 76,2 

Bölümü Kazanmış Olmaktan Memnuniyet (N=1623) 

( Ort: 3,38 / SS 1,03) 

1. Kesinlikle Memnun Değil 94 5,8 

2. Memnun Değil 203 12,5 

3. Kararsız 513 31,6 

4. Memnun 615 37,9 

5. Çok Memnun 198 12,2 

Şu anda S. Yönetimi Öğrencisi Olmaktan Memnuniyet (N=1624)  

(Ort: 3,34 / SS1,03) 

1. Kesinlikle Memnun Değil 96 5,9 

2. Memnun Değil 220 13,5 

3. Kararsız 513 31,6 

4. Memnun 621 38,2 

5. Çok Memnun 174 10,7 

Öğrencilerin %87,6’sı ilk veya 2. girişlerinde programa yerleşirken, ilk tercihi 

sağlık yönetimi olanların oranı %28,9’dur. Öğrencilerin %50,7’sinin ilk 3 tercihi arasında 
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sağlık yönetimi bölümü bulunmazken, %50,3’ü mümkün olsa bölümü yeniden tercih 

edeceğini belirtmiştir. %76,2’si bölüm değiştirmeyi düşünmediğini, %50,1’i sağlık 

yönetimi bölümünü kazanmış olmaktan, %48,9’u şu anda sağlık yönetimi öğrencisi 

olmaktan memnun/çok memnun olduğunu belirtmiştir (Tablo 4). 

 

Tablo 5. Öğrencilerin üniversitenin statüsüne göre bölümü kazanmış olmaktan ve  

bölümün öğrencisi olmaktan duydukları memnuniyet düzeyi 

 
Bölümü Kazanmış 

Olmaktan Memnuniyet 

Şu anda S. Yön.  

Öğrencisi Olmaktan 

Memnuniyet 

Devlet Üniversiteleri   

N=1424 

3,33±1,04 3,29±1,04 

  

Özel Üniversiteler   

N=199 

3,70±0,93 3,71±0,85 

 199 

Toplam 

N=1623 
3,38±1,03 3,34±1,03 

 
F 22,72 

p: 0,000 

F30,56 

p: 0,000 

Devlet üniversitelerinin öğrencilerinin okuduğu bölümü kazanmış olmaktan 

memnuniyet ortalaması 3,33±1,04 iken, özel üniversitelerin öğrencilerinde bu ortalama 

3,70±0,93 dir. Benzer şekilde Devlet üniversitelerinde şu anda sağlık yönetimi öğrencisi 

olmaktan memnuniyet ortalaması 3,29±1,04 iken Özel üniversitelerin öğrencilerin 

öğrencilerinde bu ortalama 3,71±0,85 dir. Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,000) 

(Tablo 5) 

 

Tablo 6. Öğrencilerin Üniversitelerine Göre İlk Üç Tercihlerinde Sağlık Yönetimi 

Bölümünü Tercih Etmelerine Göre Dağılımı 

 

Üniversite Adı 

Birinci Tercih  

Sağlık Yönetimi 

% 

İlk 3 de Sağlık 

Yön. Yok 

% 

Medipol 53,4 22,7 

Yeni Yüzyıl 47,4 31,6 

İstanbul Bilim 34,8 43,5 
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Afyon Kocatepe 30,2 51,5 

Gümüşhane 28,9 52,2 

İstanbul 28,1 59,6 

Süleyman Demirel 27,8 44,4 

Dicle 24,5 51,9 

Selçuk 23,9 55,5 

Cumhuriyet 22,6 63,1 

Ankara 21,2 59,3 

Total 28,9 50,7 

Tablo 6’da öğrencilerin üniversitelerine göre ilk üç tercihlerinde sağlık yönetimi 

bölümünü tercih etmelerinin dağılımı verilmiştir. Buna göre Medipol Üniversitesi 

öğrencilerinin %53,4’ü ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık yarısı 

üniversiteye giriş sınavlarında sağlık yönetimini ilk tercih olarak yazdıklarını 

belirtmişlerdir. Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin %63,1’i, ilk 3 tercihleri arasında 

sağlık yönetiminin yer almadığını belirtmiştir.  

 

Tablo 7. Üniversitelere Göre Öğrencilerin “İmkanınız Olsa Bölümü Tekrar Seçer 

miydiniz?” Sorusuna Yanıtlarının Dağılımları 

Üniversite Adı Evet 

% 

Hayır 

% 

İstanbul Bilim 68,9 31,1 

Yeni Yüzyıl 68,3 31,7 

İstanbul 67,0 33,0 

Medipol 65,9 34,1 

Dicle 56,5 43,5 

Gümüşhane 58,5 41,5 

Süleyman Demirel 52,7 47,3 

Cumhuriyet 45,1 54,9 

Selçuk 40,6 59,4 
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Afyon Kocatepe 35,0 65,0 

Ankara 33,9 66,1 

Total 50,3 49,7 

Tablo 7’de görüldüğü gibi Tüm öğrencilerin yaklaşık yarısı (%50,3) bölümü tekrar 

seçeceğini belirtirken, Bilim, Yeni Yüzyıl ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 

çoğunluğu (sırasıyla,%68,9; %68,3; %67) yeniden tercih yapmak gerekseydi bölümü 

tekrar seçebileceğini ifade etmişlerdir.  

 

Tablo 8. Öğrencilerin Gelecekte Çalışmayı İstediği Alanların Dağılımı (N= 1624)* 

 N % 

Devlet Hastanesi 755 46,4 

Özel Hastaneler  687 42,3 

Bakanlıklar 349 21,4 

Üniversite Hastanesi  300 18,5 

Akademisyenlik 298 18,3 

İlaç sektörü 171 10,5 

Sağlık sigortacılığı 129 7,9 

Diğer  41 2,5 

* Öğrencilerin yanıtları birden fazladır 

Tablo 8’de görüldüğü gibi öğrencilerin 46,4’ü Devlet Hastanelerinde, %42,3’ü özel 

hastanelerde çalışmayı planlamaktadır. Bakanlıklar, Üniversite hastaneleri ve 

akademisyenlik de öğrencilerin planlamaları arasındadır. Öğrencilerin %10,5’i İlaç 

sektöründe, %7,9’u ise sağlık sigortacılığı sektöründe çalışmayı planlamaktadır.  

Tablo 9. Öğrencilerin Üniversitelerine Göre Gelecekte Çalışmak İsteği Sektöre Göre 

Dağılımı 

 Gelecekte hangi sektörde çalışmayı 

istiyorsunuz? 

(N= 1624) 

 KAMU 

% 

ÖZEL 

% 

Cumhuriyet 70,3 29,7 
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Afyon Kocatepe 70,2 29,8 

Gümüşhane 68,9 31,1 

Süleyman Demirel 59,1 40,9 

Selçuk 58,6 41,4 

Dicle 58,3 41,7 

Ankara 51,3 48,7 

İstanbul 44,3 55,7 

Bilim 26,1 73,9 

Medipol 21,7 78,3 

Yeni yüzyıl 21,3 78,7 

 

TOPLAM 

 

57,6 

 

42,4 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %57,6’sı gelecekte kamuda; Cumhuriyet, Afyon 

ve Gümüşhane Üniversitelerinin öğrencilerinin büyük çoğunluğu kamuda, özel üniversite 

öğrencilerinin çoğunluğu özel sektörde çalışmayı planlamaktadır (Tablo 9). 

Tablo 10.Üniversitelere Göre Lisansüstü Eğitim Yapma İsteklerinin Dağılımı 

 
Lisansüstü eğitime (master/doktora) devam etmek istiyor 

musunuz?  (N=1623) 

 EVET 

% 

HAYIR 

% 

Bilim 93,5 6,5 

Yeni yüzyıl 85,2 14,8 

Medipol 82,6 17,4 

İstanbul 77,5 22,5 

Ankara 73,9 26,1 

Dicle 69,4 30,6 

Afyon Kocatepe 66,7 33,3 
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Gümüşhane 64,6 35,4 

Süleyman Demirel 61,2 38,8 

Cumhuriyet 57,2 42,8 

Selçuk 55,4 44,6 

TOPLAM  

66,9 

 

33,1 

Üniversitelere göre öğrencilerin lisansüstü eğitim yapma istekleri incelendiğinde 

Özel üniversite öğrencilerinin çok büyük çoğunluğunun, toplamda öğrencilerin 

%66,9’unun lisansüstü eğitim yapmak istediği saptanmıştır. 

 

 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Toplam 11 üniversiteden sağlık yönetimi alanında öğrenim gören 1624 

öğrencinin katıldığı bu çalışmada bölümün daha çok kız öğrenciler (% 64,3) tarafından 

tercih edildiği saptanmıştır. Çalışma kapsamına alınan üniversitelerin bazılarının eğitime 

yeni başlamış olması nedeniyle, çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunu 1. ve 2. 

sınıflar oluşturmuştur. Üniversite öğrenci kontenjanlarının da artırılmasıyla birlikte 

özellikle gelecekteki 3-4 yıl içinde mezun sayısında önemli bir artışın yaşanacağı bu 

mezunların istihdamının ve sağlık yöneticisi yetiştiren kurumların öğretim elemanı ve 

diğer koşullarının (Şener ve ark 2010) ilgililerce dikkate alınması gerektiği söylenebilir. 

Çalışmamızda öğrencilerin annelerinin %64,2’si, babalarının %45,1’i en fazla 

ilkokul mezunudur. Annelerin %5,3’ü, babaların %11,2’si lisans derecesine sahiptir. 

Tanalp ve arkadaşlarının229 diş hekimliği fakültesi öğrencisi ile yaptığı çalışmasında, 

annelerin %56’sı, babaların %72’si lisans ve üzeri (yüksek lisans- doktara) dereceye 

sahiptir. Yiğit’in (2007) 21 üniversitede, hemşirelik son sınıfta okuyan 1009 öğrenci ile 

yaptığı çalışmada annelerin %80’i, babaların %48’i en fazla ilkokul mezunudur. Kostak 

ve arkadaşlarının(2012) 276 hemşirelik ve ebelik öğrencisi ile yaptığı çalışmada ise 

annelerin %67,’si, babalarının %45’i en fazla ilkokul mezunudur. Bu bulgulara dayanarak 

çalışmamıza katılan öğrencilerin anne-baba eğitimlerinin hemşirelik ebelik öğrencileri ile 

benzer olduğunu, diş hekimliği öğrencilerinin anne-baba eğitimlerinin ise oldukça yüksek 

düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.  

Çalışmamızda annelerin 86,7’si ev hanımı, babaların 37,2 si serbest meslek 

sahibidir. Ailelerin %54,7’sinin aylık geliri 1500TL ve altındadır. Ailedeki ortalama 

çocuk sayısı 3,94 tür. Anne ve baba mesleği açısından üniversite öğrencileriyle yapılmış 

diğer bazı çalışmaların bulguları, çalışmamızın bulguları ile paraleldir (Yiğit ve ark.2007, 

Özdemir ve Demiriz 2007; Tektaş ve ark. 2010; Kostak ve ark. 2012). Bulgularımıza 

dayanarak öğrencilerin büyük çoğunluğunun ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, öğrencilerin üniversite eğitimleri süresince özellikle 

ekonomik, sosyal, sanatsal alanlarda da desteklenmelerini önerebiliriz. 
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Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu (%87,6) sağlık yönetimi bölümlerine ilk 

veya 2. girişlerinde yerleşmiş olup, sağlık yönetimi %28,9’unun ilk tercihidir, 

%49.3’ünün ilk üç tercihinde sağlık yönetimi bölümü vardır. Öğrencilerin yaklaşık yarısı 

bölümü yeniden tercih edebileceğini ifade etmiştir. Bu bulgulara dayanarak öğrencilerin 

yarısının bölüme bilinçli olarak geldiğini memnuniyet düzeyinin de buna paralel 

olduğunu söyleyebiliriz. Tanalp ve arkadaşlarının (2012) çalışmasında öğrencilerin 

%58,5’i ilk tercih olarak diş hekimliğini yazmıştır. Kostak ve arkadaşlarının(2012) 

yaptığı çalışmada ise hemşirelik ve ebelik %26,8’inin ilk 5 tercihi arasındadır.  

Çalışmada öğrencilerin %50,1’i sağlık yönetimi bölümünü kazanmış olmaktan, 

%48,9’u şu anda sağlık yönetimi öğrencisi olmaktan memnun olduğunu belirtmiştir. 

Öğrenci memnuniyeti ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda örneğin Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesinde okuyan öğrencilerin (N=344) %17,2’sinin oldukça memnun olduğu 

saptanmıştır. 2012 yılı Cumhuriyet Üniversitesi öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına 

göre ise üniversite genelinde öğrencilerin %38,8’i, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

öğrencilerinin ise % 20,6’sı memnun olduğunu belirtmiştir. Ulusoy ve Karabulut’un 

(2011) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğrenim gören 69 öğrenci 

ile yaptıkları memnuniyet çalışmasında ise öğrencilerin memnuniyet ortalaması 242,28± 

44,57 (5 puan üzerinden 3,41) olarak saptanmıştır. Yine Ulusoy ve ark (2010) 223 

hemşirelik öğrencisi ile yaptığı çalışmada ise memnuniyet ortalaması 202,78±59,33 

olarak saptanmıştır. Bu bulgulara göre sağlık yönetimi öğrencilerinin memnuniyet 

düzeyinin hemşirelik öğrencilerinden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

Çalışmamızda özel üniversitelerin öğrencilerinin okuduğu bölümü kazanmış 

olmaktan ve şu anda sağlık yönetimi öğrencisi olmaktan memnuniyet düzeyi devlet 

üniversitelerine göre anlamlı derecede daha yüksektir. Benzer şekilde özel üniversiteleri 

ilk tercihleri arasında yazan ve bölümü yeniden tercih edebileceğini söyleyen öğrencilerin 

oranı da yüksektir. Özel üniversitelerin, öğrencilerine sağladığı sosyal, kültürel ve 

ekonomik desteklerin fazla olmasının, olanaklarının daha gelişmiş olmasının öğrenci 

memnuniyetini artırdığı düşünülebilir.  

Öğrencilerin kariyer planlamalarıyla ilgili veriler değerlendirildiğinde özel 

üniversite öğrencilerinin daha çok özel sektörde, devlet üniversitelerinin öğrencilerinin 

daha çok kamuda çalışmak istediği saptanmıştır. Bu bulguya dayanarak devlet 

üniversitesindeki öğrencilerin daha çok iş garantisi olduğu düşüncesiyle kamu sektörünü 

tercih ettikleri düşünülebilir. Oysa ülkemizde sağlık hizmetleri içinde özel sektörün hızla 

gelişiyor olması nedeniyle mezunların özel sektörde iş bulma imkanlarının daha fazla 

olabileceği düşünülebilir. O nedenle bu öğrencilerin özel sektörü daha fazla 

tanıyabileceği imkanların (staj vb.) sağlanmasını önerebiliriz.  

Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%66,9) lisansüstü eğitim 

yapmak istemesinin nedeni, master doktora mezunlarının iş bulma imkanlarının daha 

fazla olduğunu düşünmeleri ve öğrencilerin eğitime değer vermeleri olabilir.  

Sonuç olarak Türkiye’de sağlık yönetimi alanında öğrenim görmekte olan tüm 

öğrencilerin %44’ünün çalışmaya katılmış olduğu dikkate alındığında, çalışmadan elde 

edilen verilerin bölümlere eğitim programlarını şekillendirmede yararlı olacağı 

düşünülmüştür. 
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN 

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ 

 

Hatice ULUSOY
1
 

 Nurperihan KARABULUT
2 

 Jebağı Canberk AYDIN
2
 

ÖZET 

Amaç: Sağlık yönetimi öğrencilerinin problem çözme becerilerini incelemek. 

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı bu çalışmada veriler kişisel bilgi formu ve Problem 

Çözme Envanteri ile toplanmıştır. Evren ve örneklemi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık 

Yönetimi Bölümünün tüm öğrencileri (N=230) oluşturmuştur. 4-8 Mart 2013 tarihleri 

arasında toplanan verilerin analizi SPSS 14 programında Ki-kare, t testi, Mann-Whitney 

U testi, One-Way ANOVA Kruskal-Wallis testleri ile yapılmıştır. Envanterden 

alınabilecek toplam puan 32-192 arasında değişmekte olup, ölçekten alınan yüksek 

puanlar düşük düzeyde problem çözme becerisini ifade etmektedir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan 195 öğrencinin, problem çözme puan ortalaması 

X=82,12±18,27’dir. Çalışmada 3. sınıf öğrencilerinin (73,92±16,77) ve liderlik-

yöneticilik vasıflarına sahip olduğunu düşünen öğrencilerin (X=79,83±17,21) problem 

çözme becerileri diğer gruplara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olarak saptanmıştır 

(p<0,05). Yaş, cinsiyet, anne-baba eğitimi, kardeş sayısı, ekonomik düzey gibi 

değişkenlerle problem çözme becerileri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. 

Sonuç: Çalışmada tüm öğrencilerinin problem çözme becerileri orta bulunurken 

3. ve 4. sınıfların problem çözme becerileri diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuş olup, üniversite eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerini artırdığı 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar sözcükler: problem çözme, sağlık yönetimi öğrencileri 

 

ABSTRACT 

PROBLEM SOLVING SKILLS OF CUMHURİYET UNIVERSITY HEALTH 

MANAGEMENT STUDENTS' 

 

Objective:To determine the problem solving skills of health management 

students'. 

Materials-Methods: In this descriptive study The Problem Solving Inventory, was 

used for data collection. Sample was consisted of all the students at the Department of 

Health Management (N=230). Data were collected between March,4-8, 2013. In the 

analysis Chi square, Mann-Whitney U, One-Way ANOVA Kruskal-Wallis were used. 

Results: 195 students participated in to the study. Average scores of Problem 

Solving Inventory among the students were X=82,12±18,27. It was found that 3rd grade 
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students’ (73,92±16,77) and those who thought that they have leadership skills 

(X=79,83±17,21) have had high level problem solving skills(p<0,05). There were no 

significant differences between problem solving skills and some variables such as age, 

gender, parent’ education level, ekonomical status. 

Conclusion: Average problem solving skills of the students were medium but 3
rd

 

and 4th grade students’ were higher than the other groups. It is concluded that university 

education has significant contribution to problem solving skills of the students. 

Key Words: problem solving, health management students 

 

 

1. Giriş 

Günümüzde genel olarak, eğitimden beklenen en önemli görev, demokratik, 

yaratıcı, üretici, eleştirel ve çok yönlü düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, problem 

çözebilen, insanlara saygılı ve düşüncelere hoşgörü ile bakabilen, sorumlu vatandaşlar 

yetiştirmektir (Tümkaya, Aybek ve Aldağ 2009: 57). Bu bağlamda, üniversitelerin de 

temel amaçlarından bir tanesi, öğrencilerinin istendik ve gelişmiş niteliklere sahip 

mezunlar olmaları yönünde çaba harcamaktır. Üniversitelerin kendi rol ve amaçlarını 

ifade etmesinin bir yolu, kendi mezunlarında bulunacak özellikleri tanımlamak ve 

böylece de mezunlarının o topluma verecekleri katkının ne olduğunu belirlemektir (Barrie 

2006:215). Üniversite mezunlarında aranacak nitelik ve özelliklerin neler olması gerektiği 

konusu, son yıllarda özellikle de Bologna süreci gibi çalışmalarla uluslararası bir boyut 

kazanmakla birlikte (Hughes and Barrie 2010: 325), ilgili üniversitenin değer ve 

inançları, üniversitenin içinde yer aldığı sosyal ve politik çevresi de mezunların sahip 

olacakları özelliklerin neler olması gerektiğini belirleyen unsurlardandır. (Barrie 2006) 

Üniversite mezunlarının sahip olması gereken özelliklerle ilgili literatür 

incelendiğinde, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri öğrencilerde geliştirilmesi 

gereken iki temel beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki becerinin önemli olmasının 

temel nedeni, öğrencinin teori ile uygulama arasında bağ kurma becerisinin ve 

problemlerle baş etme becerisinin artırılmasıdır. Sürekli değişen dünyada öğrencinin bir 

“dünya vatandaşı” olarak düşünmesi ve buna uygun davranışlar sergileyebilmesi de bu iki 

beceri ile yakından bağlantılıdır (Karantzas ve ark 2013). Ülkemizde Türkiye 

Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TYUYÇ) lisans programı öğrenme çıktıları 

arasında da bu iki becerinin önemini vurgulayan “alanındaki kavram ve düşünceleri 

bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, 

sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm 

önerileri geliştirebilmek” ifadesi bulunmaktadır (TC.YÖK 2009). Benzer şekilde birçok 

eğitimci de özellikle üniversitelerdeki derslerin içeriğinin ancak düşünülerek ve problem 

çözerek öğrenilebileceğini aksi halde öğrencilerin bilgiyi ezberleme yoluna gideceklerini 

belirtmektedir (Tümkaya, Aybek, Aldağ 2009).  

Her insan hayatı boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşır ve bu sorunların üstesinden 

gelmek için uygun çözüm yolları arar. “Problem, temelde, bireyin bir hedefe ulaşmada 

engellenme ile karşılaştığı çatışma durumu” (Genç ve Kalafat 2007) veya “var olan 

durum ile istendik durum arasındaki fark” olarak tanımlanmakla beraber bazı yazarlar da 

problem durumunu “gelişim için bir fırsat” olarak görmektedir (La Monica ve Morgan 
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1994, 108). Sosyal anlamda problem çözme becerisi, sosyalleşme veya toplumsallaşma 

olarak bilinen süreçte edinilen en önemli becerilerdendir ve günlük yaşamda karşılaşılan 

problem durumlarında etkili ve uyum sağlayıcı baş etme yöntemlerini fark etme süreci 

olarak tanımlanmaktadır (Güngör 2012). Problem çözme, bireyin bir bilgiyi almasını, 

süreçten geçirmesini ve bu bilgiyi kullanmasını da gerektirir (Abaan ve Altıntoprak 

2005). Problem çözme bir yetenek ve öğrenilmiş davranış olduğu için, her bireyin bu 

yeteneğe farklı derecede sahip olduğu düşünülebilir ancak problem çözme becerisi aynı 

zamanda öğrenilmesi, sürekli olarak geliştirilmesi gereken bir beceridir ve yaratıcı 

düşünce ile zekayı, duyguları, iradeyi ve eylemi birleştirir. Yönetici olmak isteyen 

kişinin, problem çözebilmesi için zaman harcaması, çaba göstermesi ve alıştırma yapması 

gereklidir (La Monica ve Morgan 1994; Çelik ve Yurdakul 2009). 

Bireyin kendi problem çözme becerilerini değerlendirme ve algılama biçimi, 

yaşamında karşılaştığı güçlüklere nasıl yaklaştığını ve onlarla nasıl baş ettiğini etkileyen 

önemli bir etmendir. Çünkü bireyin kendisini algılayış biçimi, kendisi ve çevresiyle aynı 

zamanda karşılaştığı problemlerle ilgili bilgileri işleme sürecini etkilemektedir. Problemin 

tanımlanması, alternatif çözüm yollarının oluşturulması, karar verme ve çözümün 

uygulanması ve uygulanan çözümün sonuçlarının değerlendirilmesi bireylerin karşılaştığı 

problemleri etkili şekilde çözümlemesini sağlayan becerilerdir (Güngör 2012). 

Bir yöneticinin en temel önceliği, sistemi aktive ederek örgütün hedeflerine 

ulaşmasını sağlamaktır. Yöneticinin örgütün hedeflerini gerçekleştirmek için yaptığı her 

türlü çaba başarıya ulaşmada en yüksek olasılığı içerecek, bilinçli stratejilere 

dayanmalıdır. Bu stratejinin veya bilimsel yöntemin adı “problem çözme”dir (La Monica 

ve Morgan 1994, 9-11). Problem çözme becerisi, karar verme ile beraber, yöneticiler için 

en gerekli temel becerilerden birisidir. Çünkü bir yöneticin yaptığı işin çok büyük bir 

kısmı problem çözme ve karar verme süreçlerini içerir (Umukuro 2009, Çelik ve 

Yurdakul 2009). İyi bir problem çözme becerisine sahip olmak yöneticileri hem 

profesyonel hem de bireysel yaşamlarında güçlü kılar. Problem çözme becerisi, sorunlara 

yaratıcı, yenilikçi ve pratik çözümler geliştirebilmeyi içerir.  

Sağlık kurumlarının sunduğu hizmetin özelliği nedeniyle, problemler ve 

doğurduğu sonuçlar sistemin diğer tarafları kadar yöneticileri de etkilemektedir. Sağlık 

kurumlarında çalışan her düzeydeki yöneticiler, sürekli yoğun ve karmaşık problemlerle 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle tüm yöneticiler için başarı ölçütlerinin en 

önemlilerinden birisi olan problem çözme becerisi, sağlık sektöründe daha da önemli hale 

gelmektedir (Çelik ve Yurdakul 2009). Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri, öğrenim 

görmekte oldukları bölüm itibariyle iş hayatına, yönetici sıfatıyla girmeye aday 

bireylerdir. Öğretim programının, öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi 

doğrultusunda yapılandırılması için öncelikle öğrencilerin problem çözme becerilerinin 

ne düzeyde olduğunun belirlenmesi önemlidir. 

     2. Yöntem 

     2.1.  Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma sağlık yönetimi öğrencilerinin kendi algıladıkları problem çözme 

becerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evren ve örneklemini, 2012-2013 Eğitim Öğretim döneminde Sivas, 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümüne kayıtlı 
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olan tüm öğrenciler (N=230) oluşturmuştur. Veriler 4-8 Mart 2013 tarihleri arasında 

çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 195 öğrenciden (%84,8) toplanmıştır.  

      2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak 

amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve öğrencilerin problem çözme becerileri konusunda 

kendini algılayışını ölçmek amacıyla Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. 

Özgün hali Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen PÇE’nin Türkçe’ye 

uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner tarafından (1993) yapılmıştır. Ergen ve yetişkinlere 

uygulanabilen bu ölçeğin kullanımı ve puanlaması kolaydır, cevaplamada zaman sınırı 

yoktur.1-6 arası puanlanan likert tipinde 35 maddeden oluşmaktadır. Maddelere verilecek 

cevaplar ve puanlaması; “1: Her zaman böyle davranırım; 2: Çoğunlukla böyle 

davranırım; 3: Sık sık böyle davranırım; 4: Arada sırada böyle davranırım; 5: Ender 

olarak böyle davranırım; 6: Hiçbir zaman böyle davranmam şeklindedir. Ölçeğin 

puanlanmasında 9., 22. ve 29. maddeler puanlama dışı tutulur. Bazı maddelerin (1, 2, 3, 4, 

11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30, 34) puanlaması ters olarak yapılır.  

Ölçeği cevaplayacak kişinin her maddeyi okuduktan sonra o maddeye ne derece 

katılıp katılmadığına karar vermesi ve bu katılımın derecesini ölçek üzerine işaretlemesi 

gerekmektedir. PÇE’den alınabilecek toplam puan 32-192 arasında değişmekte olup, 

ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin problem çözme becerisi konusunda 

kendini yetersiz olarak algıladığını, düşüklüğü ise yeterli olarak algıladığını gösterir 

(Savaşır ve Şahin, 1997:79) Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; 

1.Problem Çözme Yeteneğine Güven (PÇG):Kişinin yeni problemleri çözme 

yeteneğine olan inancını ifade eder. (5, 10, 11, 12, 19, 23, 24, 27, 33, 34, 35. maddeler) 

2.Yaklaşma – Kaçınma (YK): Gelecekte başvurmak için ilk problem çözme 

çabalarını yeniden gözden geçirmek ve değişik alternatif çözümler için aktif bir biçimde 

araştırma yapmayı ifade eder (1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 31. 

maddeler)  

3.Kişisel Kontrol (KK): Sorunlu durumlarda kişilerin kontrolünü sürdürme 

yeteneğini belirtir (3, 14, 25, 26, 32. maddeler) (Savaşır ve Şahin 1997: 81). 

Toplanan veriler SPSS 14 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Gruplar arası 

karşılaştırma için Ki-kare, İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi) ve 

Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için tek 

yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA Kruskal-Wallis testi) kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

Tablo 1: Öğrencilerin Tanıtıcı Bilgileri (N=195) 

 N % 

Yaş Grupları   

≤19 33 16,9 

20-21 82 42,1 

22-22 63 32,3 

24+ 17 8,7 

Cinsiyet   

Kadın 113 57,9 
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Erkek 82 42,1 

Sınıf   

1.  Sınıf 95 48,7 

2.  Sınıf 47 24,1 

3.  Sınıf 27 13,8 

4.  Sınıf 26 13,3 

Kardeş Sayısı   

≤2 kardeş 79 40,5 

3-5 kardeş 67 34,5 

6 ve + 49 25,0 

 

En uzun süre yaşanılan yer 

  

Köy, Belde, İlçe 114 58,5 

Şehir, Büyük Şehir 81 41,5 

Aylık Gelir   

1000TL'den Az 87 44,6 

1001-1500TL 60 30,8 

1501-2000TL 34 17,4 

2001-3500TL 14 7,2 

Anne Eğitimi   

Okur-Yazar Değil 31 15,9 

İlkokul 126 64,6 

Ortaokul 18 9,2 

Lise + 18 9,2 

Baba Eğitimi   

Okur-Yazar Değil 7 3,6 

İlkokul 98 50,3 

Ortaokul 29 14,9 

Lise + 59 30,3 

Çalışmaya katılan 195 öğrencinin, yaş ortalaması 21.17 ± 1.65 olup %57.9’u 

kadındır, %48.7’sini 1. sınıflar oluşturmaktadır. Öğrencilerin %59,5’inin kendileri hariç 3 

veya daha fazla kardeşi vardır. %58,5’i üniversiteye gelmeden önce en uzun süre köy, 

belde veya ilçede yaşamıştır. %75,4’ünün ailesinin aylık geliri 1500TL’nin altındadır, 

%80,5’inin annesinin, %53,9’unun babasının eğitimi en fazla ilkokul düzeyindedir. 

 

Tablo 2: PÇE Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının Dağılımı (N=195) 

 Ortalama± Standart Sapma Min-Max 

PÇE Toplam Puan 82,12±18,27 43 – 157 
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PÇG Puanı 25,62±7,68 11–53 

YK Puanı 39,44±9,55 20 – 75 

KK Puanı 14,57±3,04 8 – 25 

PÇE’den ve alt boyutlarından elde edilen puanların ortalamaları Tablo 2’de 

verilmiştir. Öğrencilerin PÇE’den aldıkları toplam puan ortalaması 82.12 ± 18.27’dir. 

Öğrencilerin alt boyutlardan aldıkları puan ortalamaları ise, PÇG alt boyutu için 25,62 

±7,68, YK alt boyutu için 39,44 ±9,55 ve KK alt boyutu için 14,57 ±3,04 olarak 

saptanmıştır.  

 

 

Tablo 3: Öğrencilerin Sınıfları ile PÇE Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının 

Dağılımı 

Sınıflar Toplam Puan 

X ± S 

PÇG 

X ± S 

YK 

X ± S 

KK 

X ± S 

1. Sınıf (n= 95) 81,13 ± 19,29 25,25±8,00 38,86±10,41 14,57±3,17 

2. Sınıf (n=47)  91,14±15,29 29,21±7,31 43,87±7,29 15,34±3,00 

3. Sınıf (n=27)  73,92±16,77 21,85 ±6,53 36,25 ±8,67 13,55 ±2,70 

4. Sınıf (n=26) 77,96 ±14,86 24,38 ±5,73 36,84 ±8,23 14,26 ±2,69 

Toplam  (n=195) 82.12 ±18.27 25,62 ±7,68 39,44 ±9,55 14,57 ±2,69 

F 6.72 6,37 5,48 2,12 

p <0.001 <0.001 0.001 0.098 

 

Tablo 3’te öğrencilerin sınıflarına göre PÇE’den aldıkları toplam ve alt boyut 

puanlarının ortalamaları görülmektedir. Buna göre, PÇE toplam puan ortalaması en düşük 

olan grup (problem çözme becerisi en yüksek olan grup) üçüncü sınıflar 

(X=73,92±16,77), en düşük olan grup ikinci sınıflardır (91,14±15,29). Benzer şekilde 

PÇE’nin tüm boyutlarında da 3. sınıfların ortalama puanları diğer sınıflardan daha 

düşüktür. 3. ve 4. sınıfların problem çözme becerileri diğer sınıflardan yüksektir. 

Öğrencilerin sınıflarına göre toplam PÇE puanları ve KK alt boyutu hariç tüm alt boyut 

puanlarında gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlıdır (P<0.01).  

 

Tablo 4: Öğrencilerin Kendilerinde Liderlik Vasfı Görmeleri ile PÇE Toplam ve Alt 

Boyut Puan Ortalamalarının Dağılımı (N=195 ) 
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Öğrencilerin Kendinde 

Liderlik/Yöneticilik 

Vasfı Görme Durumu 

PÇE Toplam 

Puan 

X ± S 

PÇG 

X ± S 

YK 

X ± S 

KK 

X ± S 

Evet  (n=171) 79,83 ±17,21 24,63 ±7,22 38,56 ±9,19 14,18 ±2,63 

Hayır (n=24) 98,50 ±17,55 32,62 ±7,34 45,70 ±9,87 17,41 ±4,13 

F 24.64 25,63 12,48 26,99 

p <0.001 <0.001 0.001 <0.000 

Tablo 4’te öğrencilerin PÇE’den aldıkları toplam ve alt boyut puan ortalama 

değerleri ile kendilerinde liderlik vasfı görmeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Liderlik-

yöneticilik vasıflarına sahip olduğunu düşünen öğrencilerin (X= 79,83±17,21) PÇE’den 

ve alt boyutlardan aldıkları puanlar anlamlı düzeyde daha düşük olarak saptanmıştır 

(p<0,05).  

Çalışmamızda yaş, cinsiyet, anne-baba eğitimi, kardeş sayısı, ailenin gelir düzeyi, 

üniversiteden önce en uzun süre yaşanılan yer, anne-baba eğitimi, anne-baba mesleği, aile 

tipi,  ailenin gelir düzeyi, kardeş sayısı, üniversitede okuyan diğer kardeş sayısı, 

üniversiteye kaçıncı girişinde yerleştiği, hobisinin olup olmaması, bu bölümü tekrar seçip 

seçmeyeceği, bölümde olmaktan memnuniyet düzeyi, çalışma deneyiminin olup 

olmaması değişkenleri ile problem çözme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamıştır. 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Çalışmaya katılan 195 öğrencinin, yaş ortalaması 21.17 ± 1.65 olup %57.9’u 

kadındır, %59,5’inin kendileri hariç 3 veya daha fazla kardeşi vardır. %75,4’ünün 

ailesinin aylık geliri 1500TL’nin altındadır, %80,5’inin annesinin, %53,9’unun babasının 

eğitimi en fazla ilkokul düzeyindedir. Bu bulgulara dayanarak özellikle ailedeki çocuk 

sayısı, gelir düzeyi ve anne-baba eğitim düzeyi dikkate alındığında öğrencilerin çoğunun 

sosyo-ekonomik özelliklerinin çok düşük düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 

Çalışmada öğrencilerin PÇE’den aldıkları puan ortalaması 82.12 ±18.27 olarak 

bulunmuştur (Tablo 2). Envanterden alınabilecek toplam puanın 32-192 arasında 

değişmekte olduğu ve ölçekten alınan puan azaldıkça, bireyin problem çözme becerisi 

konusunda kendini yeterli olarak algıladığı bilgisi dikkate alındığında genel olarak 

öğrencilerin problem çözme becerilerinin “orta düzeyde” olduğu söylenebilir.  

Problem çözme konusuyla ilgili aynı ölçüm aracını kullanarak yapılan çalışmalar 

incelendiğinde konunun genellikle hemşirelik öğrencileri ve hemşireler (Ulupınar 1997; 

Yetkin ve Yurttaş 2003; Kelleci ve Gölbaşı 2004; Abaan ve Altıntoprak 2005; Kaya 

2005; Terzioğlu 2006; Kantek, Öztürk ve Gezer 2010, Olgun ve ark 2010; Altay ve ark 

2012);  eğitim fakültesi öğrencileri ve öğretmenler (Genç ve Kalafat  2007; Otacıoğlu 

2007; Sağır 2011; Güngör 2012; Yenice 2012) ve PDR, psikoloji bölümleri gibi diğer 

üniversite öğrencileri (Sardoğan  2006; Tümkaya ve ark 2009, Uslu ve Girgin 2010, 

Güngör 2012) üzerinde yapıldığı dikkat çekmektedir. PÇE’den alınan toplam puan 
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ortalamaları incelendiğinde çalışmamızın sonuçları hemşirelik, (Ulupınar 1997; Yetkin ve 

Yurttaş 2003; Kantek, Öztürk ve Gezer 2010; Olgun ve ark 2010; Altay ve ark 2012) 

eğitim fakültesi (Genç ve Kalafat  2007; Otacıoğlu 2007; Sağır 2011; Güngör 2012; 

Yenice 2012) ve diğer üniversite öğrencileriyle yapılan araştırma sonuçları ile sonucu 

benzerlik göstermektedir.  

Sağlık yönetimi öğrencilerine en yakın grup olarak, işletme, iktisat ve maliye 

bölümlerinde okuyan 310 öğrenci ile yapılan bir çalışma (Dündar 2009) sonucuna göre, 

öğrencilerin problem çözme becerisi puan ortalaması (X=118,47) olarak saptanmıştır. 

Buna göre, çalışmamıza katılan sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin problem çözme 

becerilerinin işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde okuyan öğrencilerden daha iyi 

olduğu söylenebilir.  

Yapılan literatür taraması sırasında ülkemizde sağlık yönetimi alanında eğitim 

görmekte olan öğrencilerin problem çözme becerisinin saptanması ile ilgili bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Ancak Çelik ve Yurdakul’un (2009) çalışmamızda da kullandığımız PÇE 

ile Mersin İlinde çalışan 95 hastane yöneticisinin problem çözme becerisini incelediği 

çalışmada da yöneticilerin PÇE ortalama puanı 108,68 olarak saptanmıştır. Buna göre 

Cumhuriyet üniversitesi sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin sözü edilen bu çalışmaya 

katılan sağlık yöneticilerine göre problem çözme düzeylerini daha iyi algıladıkları 

söylenebilir.  

Çalışmamızda cinsiyete göre problem çözme beceri puanları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır.  Bu sonuç Ülkemizde değişik alanlarda üniversite öğrenimi 

görmekte olan öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik yapılmış bir çok 

çalışmanın bulguları ile paralellik göstermektedir. Tümkaya ve İflazoğlu (2000), Genç ve 

Kalafat (2007), Dündar (2009), Tümkaya ve ark (2009), Güngör (2012), Yenice (2012), 

Kolayış, Turan ve Ulusoy (2012) tarafından yapılan araştırmalarda da problem çözme 

becerileri toplam puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Ancak bazı çalışmalarda kız öğrencilerin (Sağır 2011), bazı çalışmalarda da 

erkek öğrencilerin (Otacıoğlu 2008; Uslu ve Girgin 2010; Kolayış, Turan ve Ulusoy 

2012) problem çözme düzeyleri daha iyi bulunmuştur. 

Ülkemizde üniversite öğrencileri ile yapılan pek çok çalışmada sınıf arttıkça 

problem çözme becerisinin de arttığı saptanmıştır (Tümkaya ve İflazoğlu 2000; Genç ve 

Kalafat 2007, Dündar 2009; Tümkaya, Aybek ve Aldağ 2009; Uslu ve Girgin 2010, Sağır 

2011; Yenice 2012). Çalışmamızda ise, sınıflara göre PÇE’den ve tüm alt boyutlardan 

alınan ortalama puanlar incelendiğinde 3. sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara göre; 3. ve 4. 

sınıfların 1. ve 2. sınıflara göre daha düşük bir puan aldıkları başka bir deyişle problem 

çözme becerilerinin diğer sınıflardan yüksek olduğu saptanmıştır (P<0.05) (Tablo 3).  3. 

sınıf öğrencilerinin 4. sınıftakilerden daha iyi problem çözme becerisine sahip olmaları 

bulgusu Genç ve Kalafat’ın (2007) bulgusunu destekler nitelikte olmakla beraber, 

üniversite eğitimini bitirmek üzere olmaları nedeniyle 4. sınıfların problem çözme 

becerilerinin daha yüksek olması beklenilebilirdi. Ancak, 4. sınıf öğrencilerinin 

mezuniyet sonrasında iş bulma ve gelecek kaygılarını 3. sınıf öğrencilerine göre daha 

yoğun yaşıyor olmaları bu sonuca neden olmuş olabilir. Çalışmamızda 2. sınıfların 

problem çözme becerisinin 1. sınıflardan da düşük olmasının nedenlerine yönelik yapılan 

detaylı incelemede 2. sınıfların diğer sınıflara göre farklı olduğu herhangi bir sosyo-

demografik özelliğe rastlanmamıştır. 
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Çalışmamızda öğrencilerin ve ailelerin sosyo-demografik ve kültürel 

özellikleriyle ilgili pek çok değişkenle, problem çözme arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki olmaması ve 2. sınıflar hariç sınıf arttıkça problem çözme becerisinin 

artıyor olması bulgusu üniversite eğitiminin problem çözme becerisini artırdığı şeklinde 

yorumlanabilir.  

Çalışmamızda kendisinde liderlik/yöneticilik özelliklerinin olduğunu düşünen 

öğrencilerin problem çözme becerilerinin daha iyi düzeyde olduğu saptanmıştır (Tablo 4) 

Bu öğrencilerin özgüvenlerinin yüksek olması bu sonuca neden olmuş olabilir. Nitekim 

Otacıoğlu’nun (2008) yaptığı bir araştırmada, öğrencilerin problem çözme beceri ve öz 

güven düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır.  

Sonuç olarak, çalışmada sağlık yönetimi öğrencilerinin problem çözme becerileri 

ülkemizdeki diğer üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ile benzer düzeyde 

olup, problem çözme düzeyleri orta olarak değerlendirilebilir. Çalışmada, 3. ve 4. 

sınıfların problem çözme becerileri diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. Buna göre üniversite eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerini 

artırdığı sonucuna varılmıştır. 
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E-REÇETE UYGULAMASININ HEKİM GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 

MUĞLA İLİ ÇALIŞMASI 

 

Ömer GİDER
95

 

Saffet OCAK
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, Muğla il merkezinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı sağlık 

kurumlarında görev yapan hekimlerin elektronik reçete uygulamasına yönelik iş 

davranışlarının ve sağlık kurumlarının MEDULA alt yapısının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen ankete 96 hekim cevap 

vermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; gerek sistem kullanıcıları gerekse 

hastalar için E-reçetenin kolaylık sağlayıp sağlamadığı konusunda hekimlerce tam bir 

fikrin oluşmadığı sonucuna varıldığı söylenebilir. Ayrıca,  E-reçete uygulamasının en 

başta gelen hedefleri arasında yer alan ilaç harcamalarının azaltılması hedefine bu 

araştırma bulgularının tam olarak desteklemediği de kayda değer bir sonuç olarak ifade 

edilebilir. İlgili sağlık kurumlarının bilgi işlemden kaynaklı sorunlarının varlığı ise 

MEDULA alt yapılarının etkililiğini ve verimliliğini düşündürmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik reçete, sağlık bilgi sistemleri. 

 

AN EVALUATION OF E-PRESCRIPTION IMPLICATION WITH PHYSICIANS’ 

EYES: STUDY OF MUGLA PROVINCE 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate job behaviors about electronical 

prescription implication in health organizations which have a protocol with Social 

Security Organization and to evaluate the infrastrucres of MEDULA (a information 

system about billing and other health informatics) in health organizations. In this study 

data is obtained from a questionnaire which is prepared by researchers. Questionnaire is 

conducted on 96 physicians. In this study it is found that physicians have not a consensus 

about whether electronical prescription has a useful for physicians and patients. Morever, 

physicians have not general agreement about electronical prescription provide cost 

containment in drug expenditures. Efficiency and performance of infrastrucres of 

MEDULA  decrease owing to problems with information systems in health care 

organizations. 

 

Key Words: Electronical prescription, health information systems. 

 

 

 

                                                           
95

 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü 
96

 Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü 
 



 

1134 
 

 

 

1. Giriş 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin etkinliğin ve verimliliğin sağlanması çabaları 

içerisinde sağlık bilgi işlem teknolojisinden yararlanıldığı görülmektedir. Sağlık 

hizmetleri sunumunda bilgi teknolojileri her geçen gün yaygınlaşmakta, sağlık bakım 

hizmetlerinde bilgi sistemleri ve teknoloji bağımlılığı artmaktadır. Sağlık hizmet 

sunumundaki bilgi sisteminin önemli unsurlarından birisi de elektronik reçete (E-reçete) 

uygulamasıdır. E-reçete elle yazılan reçetede yer alan bilgilerin elektronik olarak bilgi 

sistemi üzerinden yazılmış halidir. Bu uygulama ülkemizde 01.07.2012 tarihi itibariyle 

başlamış olup, 15.01.2013 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bazı 

istisnai durumlarda E-reçete uygulaması zorunlu değildir. E-reçetede hastanın sağlık 

kurumuna başvurusu sırasında MEDULA takip numarası oluşturulmakta; burada alınan 

bilgiler E-reçete oluşturulması esnasında otomasyon sistemi aracılığıyla reçeteye 

eklenmektedir. E-reçete uygulamasındaki temel amacın işgücü ve maliyeti azaltmak, 

kayıp, kaçak, suistimal ve sahte reçeteciliği önlemek olduğu ileri sürülebilir.  Ülkemiz 

sağlık bakım endüstrisinde çok yakın geçmişe dayanan bu uygulamanın sistemin temel 

kullanıcısı olan hekimler gözüyle incelenmesi ve MEDULA alt yapısının cevap 

verebilirliği üzerinde araştırmalara rastlanılmadığı söylenebilir. Bu çalışma, oldukça yeni 

sayılabilecek E-reçete uygulamasını hekimler üzerinden konu almaktadır.   

 

2. Elektronik Reçete Uygulaması ve Yararları 

Elektronik reçete, sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler 

tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) duyurduğu ve tanımladığı şekilde 

oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete 

numarası verilmiş olan reçeteler olarak tanımlanmaktadır. (http://www.sgk.gov.tr). Diğer 

bir ifade ile elektronik reçete, manuel reçetede yer alan ilaç bilgilerinin elektronik olarak 

otomasyon sistemi üzerinden oluşturulmuş halidir. 

Elektronik reçete, reçete bilgilerinin elektronik ortamda yazılmasını, 

saklanabilmesini ve kurumlar arasında aktarılmasını sağlayan bir uygulamadır. E-reçete 

sistemine geçilmesi ile kağıda dayalı reçete devri kapanmaktadır. Sistem ile hekimler 

reçeteleri elektronik ortamda yazmakta ve eczacılar hasta takip numarasını kullanarak 

hangi hekimin hangi ilaçları yazdığını görebilmektedir (Birinci, 2013: 291). 

Elektronik reçete oluşumu, hekim tarafından yapılacak işlemler ve hastane 

tarafından yapılan işlemler olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Hekim tarafından 

yapılan işlemlerde manuel reçetede yapılan işlemler ile aynıdır. Hastane tarafından 

yapılan işlemlerde ise; hastanın hastaneye başvuruşu sırasında MEDULA takip numarası 

verilmekte, burada alınan bilgiler e-reçete oluşturulması aşamasında otomatik olarak 

reçeteye eklenmektedir. Ancak kırmızı, yeşil, mor, turuncu reçetelerde işlem aynı değildir. 

Bu reçete türleri Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda hekim tarafından manuel 

olarak yine yazılmakta ve eczane yine Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre işlemleri 

yapmaktadır. 

Elektronik reçete uygulamasında, hastanın kimlik doğrulama sistemleri ile 

desteklenen sistem sağlık karnesini ve sevk kağıdını ortadan kaldırarak tüm işlemlerin 

dijital ortamda gerçekleşmesini sağlamaktadır. Elektronik reçete uygulaması ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu elektronik ortamda bütün bilgileri kontrol etmekte verileri istatistiksel 

olarak sınıflandırabilmektedir. Sistem insan kaynaklı hataların en aza indirilmesi, 

zamandan tasarruf, hızlı hizmet, hasta takibi ve gereksiz ilaç kullanımının kontrol altına 

alınarak sağlık giderlerinin azaltılması, denetim kolaylığı, olası suistimallerin önlenmesi 

gibi birçok faydaları sağlamaktadır. Elektronik reçete uygulamasına geçilmeden önce 

hastanın bilgilerini öğrenen herhangi bir sağlık kuruluşu ya da hekim tarafından usulsüz 
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reçete yazabilme olanağı var idi. E-reçetenin kimlik doğrulama sistemleri ile beraber 

kullanılması sonucunda hastanın haberi olmadan ilaç yazma olasılığı da ortadan kalkmış 

olmaktadır (Birinci, 2013:292). 

Elektronik reçetenin oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut 

olmadığı; işyeri hekimliklerinde, kurum hekimliklerinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerine 

bağlı sağlık kurumlarında ve personelinde elektronik reçete uygulaması yapılmamaktadır. 

Bu birimlerde yazılan tüm reçeteler manuel olarak eskiden olduğu gibi devam etmektedir. 

Ayrıca Verem Savaş Dispanserleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, 

Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 Acil Sağlık Merkezleri, Üniversitelerin Mediko-sosyal 

merkezlerinde yazılan reçeteler manuel reçete yazılacak istisnalar içerisinde yer 

almaktadır. 

Bazı hallerde elektronik reçete yazılmasının zorunlu olmadığı Sağlık Bakanlığı 

genelgelerinden anlaşılmaktadır.  Manuel reçete yazılmasını gerektiren istisnalar aşağıda 

belirtilmiştir (http://www.teis.org.tr); 

a) Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem 

savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık 

merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, 

üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. 

basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler, 

b) Majistral ilaç içeren reçeteler, Allerji aşıları reçeteleri 

c) Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler, 

d) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum 

tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler, 

e) Sağlık Uygulama Talimatının 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan 

ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti 

sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, 

f) Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler, yerine; Acilde düzenlenen reçeteler 

g) Aile hekimlerinin “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen manuel reçetelerin 

üzerinde, bu reçetelerin mobil sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin 

bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir. 

h) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler, 

i) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması 

nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-

reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete 

düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi 

düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler. 

3. Elektronik Reçete Uygulamasının Avantajları 

Elektronik reçete uygulaması, sağlık hizmet sunucusu(hekim) açısından, hasta 

açısından, eczane açısından ve Sosyal güvenlik Kurumu açısında olmak üzere en az dört 

paydaşa fayda ve avantaj sağlamaktadır. Bu faydaları aşağıda sıralandığı gibidir 

(http://www.antalyaeo.org.tr): 

Sağlık hizmet sunucusu/hekim açısından; 

1- Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında o hekime ait veya sağlık hizmeti sunucusunun adı 

kullanılarak sahte reçete tanzim edilemeyecektir. 

2- Reçete oluşturulması standardı sağlanacaktır. 

Yanlış ilaç ve doz; 
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1- Manuel reçetede hekim yazısı veya farklı değerlendirme nedeni ile yanlış ilaç temini 

ortadan kalkmaktadır. 

2- Manuel reçetede hekim yazısını farklı değerlendirme nedeni ile ilacın yanlış doz olarak 

kullanımı önlenmektedir. 

Eczane açısından; 

1- Sahte reçeteler nedeniyle eczanelerin daha önce karşılaştıkları cezai durumlar ortadan 

kalkmaktadır. 

2- Mevcut uygulamada eczaneden reçete karşılanmasında 31 veri girişi yapılırken e-

reçete ile provizyon sistemine sadece 6 bilgi kaydedilerek reçete bilgilerinin kaydı 

kolaylaşmaktadır, zaman tasarrufu sağlamaktadır. 

3- Manuel reçetede sonradan kim tarafından yapıldığı bilinemeyen değişiklikler sonucu 

karşılaşılan cezai işlemler ortadan kalkmaktadır. 

4- Manuel reçetede gerek hekim yazısı gerekse farklı değerlendirmeler neticesinde yanlış 

ilaç verilmesi durumu ortadan kalkmaktadır. 

5- Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri manuel evrak 

olarak Sosyal Güvenlik Kuruma teslim etme işi ile uğraşmamaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu açısından; 

1- Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilemeyecektir. 

2- E-faturaya geçilmesi sonrası eczanelerden hiçbir belgenin manuel evrak/arşiv olarak 

Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesine gerek kalmamakta; reçetelerin teslim 

alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve arşivlenmesinde yaşanan sıkıntılar ortadan 

kalkmaktadır. 

3- Reçete eki belgelerin de (Tetkik sonucu, Endikasyon dışı onay formu, Hasta güvenlik 

izlem formu vb.) Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesine gerek olmamaktadır. 

4- Manuel reçetede sonradan yapılan reçete tahrifatı gibi usulsüz değişiklikler nedeni ile 

eczane sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkmaktadır. 

5- Yapılacak inceleme ve denetimlerde reçetelere ulaşım açısından yaşanan sorunlar 

ortadan kalkacaktır. 

6- Medula hastane sistemi ile Medula eczane sisteminin birbiriyle bağlantı kurması 

sağlanmaktadır. 

Elle yazılmış okunamayan bir ilaç direktifinin potansiyel olarak yanlış ilaç, yanlış 

doz hatalara yol açabildiği (NCC MERP, 2006; Santell and Cousins, 2005) bu hataların 

önlenmesinin ise elektronik reçete uygulaması ile mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. 

Tamblyn ve ark. (2006) yaptığı çalışmada ilaç harcamalarında artışı azaltma, yanlış ilaç 

hatalarını önleme, hasta güvenliğini sağlama, bakım kalitesini yükseltmek gibi pek çok 

faydanın elektronik reçete sayesinde gerçekleştirilmekte olduğu öne sürülmüştür. Sağlık 

Bakanlığı da, benzer faydanın sağlamasını amaçladığını 663 sayılı Kanun hükmünde 

Kararname ile ortaya koymuştur. Adı geçen kararnamede Türkiye’de sağlık hizmetlerinin 

geliştirilmesi ve memnuniyetin arttırılması kapsamında elektronik hizmetlerin 

geliştirilmesi ve bu sayede sağlık hizmet kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir(e-

sağlik.gov.tr). Dainty ve ark.(2011) tarafından yapılan araştırmada hekimlerin elektronik 

reçete uygulamasını benimseyenlerin oranını düşük olduğu, reçete yazım hatalarını 

azaltıcı etkisinin az olduğuna inandıkları bulgusuna ulaşmışlardır. Aynı çalışmada 

Elektronik reçete uygulamasına geçilmeden önce, sağlık hizmet sunucularının; yazılım ve 

donanım maliyetleri,  iş akışının yeniden dizaynı ve engellerin kaldırılması vb. 

çalışmaların yapılmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Crosson ve ark.(2011) ise, sağlık 

bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde e-reçete uygulamasının olumlu katkı sağlayacağı 

hasta güvenli ve bakım kalitesinin arttırılmasında gerekli olduğunu ileri sürmektedirler. 
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Elektronik reçete uygulaması ile hatalı reçete yazımından kaynaklanan geri dönüşleri 

azaldığı, ilaçla tedavilerde hasta güvenliğinin yükseldiği, ilaç maliyetlerinde düşüşlerin 

olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla e-reçete sağlık bakım maliyetlerinin azaltılması 

yollarının birisi olarak görülmektedir. 

Goldman ve ark. (2010:508) yaptığı araştırmada, Antigonist veya sinerjik etkiye 

sahip ilaçların etkileşimi uyarısında bulunduğu, hastanın yaş, cinsiyet gibi özelliklerinden 

dolayı yanlış doz, yanlış ilaç ya da doz aşımı gibi oluşabilecek hataları ile uyarı sistemi 

vasıtasıyla engellendiği belirtilmiştir. Dolayısıyla elektronik reçete uygulamasının 

hekimler açısından hem zaman tasarrufu sağladığı hem de işlerinde kolaylaştırıcı etkiye 

sahip olduğunu hekim ve eczane arasında çatışmayı yok ettiğini daha sağlıklı iletişim 

olanağı sağladığını tespit etmişlerdir. Yine aynı çalışmanın bulguları arasında e-reçetenin 

ilaç kullanma bağlı hataların en aza indirilmesini sağladığı geçmektedir. E-reçete 

uygulamasının en önemli engellerinden birinin yazılım sistemi kaynaklı olduğu ileri 

sürülmektedir. Bir diğer engeli ise sistemde zaman zaman yavaşlamaların olduğu,  küçük 

teknik problemlerden dolayı e- reçete yazma isteğinde azalmalara yola açtığı ileri 

sürülmektedir. 

Elektronik ilaç yönetim sistemi ve e-reçete yazılım sisteminin sağlıklı bir 

entegrasyonu ile ilaç hazırlama ve ilaç yazımı hatalarında azalmaların görüldüğü birçok 

araştırmacılar (Bell ve ark.2004; Schiff ve Rucker 1998; Lipton ve ark, 2003) tarafından 

ortaya konulmuştur. İlaç yazılım sistemine entegre edilmiş elektronik reçete yazımı 

uygulamasında ilaç güvenliğinin geliştirilmesi, hatalı ilaç yazımı ve hazırlanmasının 

önlenmesine başarıya ulaşabilmek için Tamblyn ve ark. (2006) yazılım sisteminde 

aşağıdaki bilgilerin olmasını önermektedir: 

1) İlaç yazılım sistemlerinde hastanın demografik bilgilerinin gösterilmesi ve bu bilgilerin 

entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. 

2) Piyasaya sürülmüş ilaçların sistemde görülmesi, ulaşılması gerekmektedir. 

3) E- reçete yazımı esnasında; terapotik diplikasyon, aşırı doz,  dozun yaşa, cinsiyete, 

ağırlığa ve hastanın böbrek fonksiyonlarını dikkate alarak otomatik uyarı yapması, ilaç-

hastalık, ilaç-ilaç, ilaç-yaş, ilaç allerji kontraendikasyonu gibi hususlarda reçete yazımına 

olanak tanımaması ve otomatik olarak uyarması gerekmektedir. 

4) Sürekli ilaç kullanan hastaların takibi ve tedavi çıktılarının izlenmesine olanak 

tanıyacak sistem olması gerekmektedir. 

5) Entegre olmuş e-reçete yazılım sisteminin transkripsiyon hatalarından kaçınması 

gerekmektedir. 

4. Yöntem 

4.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Muğla il merkezinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

ile anlaşması bulunan sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin elektronik reçete 

uygulamasına yönelik iş davranışlarının ve sağlık kurumlarının MEDULA alt yapısının 

değerlendirilmesidir. 

4.2.Evren ve Örneklem 

Araştırma kapsamını il merkezinde faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muğla Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezi hekimleri oluşturmaktadır. Her iki kurumda çalışan toplam 187 hekime anket 

dağıtılmış olup 96 geçerli anketin geri dönüşü sağlanmıştır. Elde edilen anketlerin hepsi 

de değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

4.3.Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket 

formunun hazırlanması elektronik reçete yazmakla amaçlanan hususlar, yazılması 
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sırasında karşılaşılabilecek durumlar, reçete yazma kuralları vb. unsurlar dikkate alınarak 

ankette olabilecek sorular belirlenmiştir. Daha sonra ankette yer alan ifadelerin kolay ve 

net anlaşılabilir olması için belirlenen sorular üzerinde çalışılmış ve anket formu 

düzenlenmiştir. Ardından pilot bir uygulama yapılmış ve anlaşılamayan ya da farklı 

anlaşılan sorular yeniden düzenlenmiş bazı sorular çıkarılmış, bazı sorular eklenmiş ve 

ankete son şekli verilmiştir. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümünde hekimlerle 

ilgili demografik özelliklerini belirleyici sorular yer alırken, ikinci bölümde ise elektronik 

reçete uygulamasına dönük sorular bulunmaktadır. Anket formundaki E-reçete 

uygulamasına ilişkin sorular Evet (1), Bilmiyorum (2), Hayır (3) şeklinde 3’lü likert 

ölçeği üzerinde hazırlanmıştır. 

4.4. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için tanımlayıcı istatistikler ile gruplar 

arasında fark olup olmadığı ki-kare analiziyle yapılmıştır. Uzmanlık alanına göre 

ifadelere verilen yanıtlar ki-kare tablosunda 1 hücreye düşen denek sayısı, 5’den az 

olduğundan Fisher’in Kesin Ki-kare testi uygulanmıştır. 

Anketin Güvenirlik (İç tutarlılık) katsayısı Cronbach Alpha ile yapılmış olup, 

Cronbach Alpha Katsayısı 0,764 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,70’in üzerinde olduğu 

için anketin güvenir olduğu şeklinde yorumlanabilir.   

5. Bulgular 

Çalışmada elde edilen veriler, aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Tablo1: Hekimlere Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Bilgiler Sayı  Yüzde 

Uzmanlık Alanı 

Dahili Branş 48 50,0 

Cerrahi Branş 30 31,3 

Diş Hekimi 13 13,5 

Pratisyen Hekim 5 5,2 

Mesleki Deneyim 

1-5 Yıl 16 16,7 

5-10 Yıl 27 28,1 

10 Yıl ve üzeri 53 55,2 

Cinsiyet 
Kadın 31 32,3 

Erkek 65 67,7 

TOPLAM   96 100 

 

Tablo1’e göre ankete katılan 96 hekimin %50’sini dahili branş, %55,2’sini 10 yıl ve üzeri 

mesleki deneyimi olan ve %67,7’sini erkek hekim oluşturmaktadır. Hekimlerin yaş aralığı 

27-64 yaş arasında olup, yaş ortalaması 43 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 2. Sorulara verilen yanıtların sayı ve yüzde dağılımı 

Sorular Evet 

Sayı 

(%) 

Bilmiyorum 

Sayı 

(%) 

Hayır 

Sayı 

(%) 

E-reçete yazarken hekimler elektronik imza atıyor mu? 16 

(16,7) 

8 

(8,3) 

72 

(75) 

Hekimin yazdığı ilaç MEDULA’da yer alıyor mu?   79 

(82,3) 

14 

(14,6) 

3 

(3,1) 

Hekimin E-reçete yazımında/Eczacının reçetelenen ilacı 

hazırlamasında ilaç modülü kısa sürede ekrana geliyor mu? 

65 

(67,7) 

11 

(11,5) 

20 

(20,8) 

E-reçete’yi hekimler mi MEDULA’ya giriyor? 69 

(71,9) 

3 

(3,1) 

24 

(25,0) 

Sizce E-reçete uygulaması sistem kullanıcıları için kolay bir 

sistem midir? 

44 

(45,8) 

5 

(5,2) 

47 

(49,0) 

Sizce E-reçete uygulaması hastalar açısından işlem kolaylığı 

sağlıyor mu? 

47 

(49,0) 

8 

(8,3) 

41 

(42,7) 

E-reçete uygulamasıyla birlikte Hastanenin / Eczanenin 

kırtasiye giderlerinde azalış olacağını düşünüyor 

musunuz? 

38 

(39,6) 

15 

(15,6) 

43 

(44,8) 

E-reçete uygulamasıyla SGK ‘nın ilaç harcamalarında düşüş 

sağlanacağını düşünüyor musunuz? 

21 

(21,9) 

22 

(22,9) 

53 

(55,2) 

E-reçete uygulamasını destekliyor musunuz? 53 

(55,2) 

13 

(13,5) 

30 

(31,3) 

Sizce E-reçete uygulamasının hasta güvenliği’ne katkı 

sağlayacağını düşünüyor musunuz? 

34 

(35,4) 

21 

(21,9) 

41 

(42,7) 

E-reçete uygulamasıyla birlikte hastaya verilen önceki ilaçları 

görebiliyor musunuz? 

71 

(74,0) 

13 

(13,5) 

12 

(12,5) 
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E-reçete modül yazılımı hekimin ilaç yazmasını 

kolaylaştırıyor mu? 

46 

(47,9) 

6 

(6,3) 

44 

(45,8) 

E-reçete yazımı kağıt reçete yazımıyla kıyaslandığında zaman 

tasarrufu sağlıyor mu? 

29 

(30,2) 

1 

(1,0) 

66 

(68,8) 

E-reçete yazılırken yazım hatası (doz miktarı, kullanım tarifi 

vb.) fark edildiğinde MEDULA sisteminde elektronik 

düzeltme uyarısı veriyor mu? 

35 

(36,5) 

8 

(8,3) 

53 

(55,2) 

Hatalı e-reçete yazıldığında (yaş, cinsiyet, teşhise 

uygunsuzluk vb..) sistem uyarı veriyor mu? 

23 

(24,0) 

19 

(19,8) 

54 

(56,3) 

E-reçete yazımında bilgi işlemden kaynaklanan aksaklıklar ile 

karşılaşıyor musunuz? 

78 

(81,3) 

9 

(9,4) 

9 

(9,4) 

Sizce e-reçetenin ülkemiz sağlık hizmet sunumunda geç 

kalmış bir uygulama olduğunu düşünüyor musunuz? 

32 

(33,3) 

18 

(18,8) 

46 

(47,9) 

Piyasaya sürülen ya da piyasadan çekilen ilaçların 

güncellenme işlemi sisteme anında yansıyor mu? 

22 

(22,9) 

19 

(19,8) 

55 

(57,3) 

E-reçete modülünde piyasadaki ilaçların farmakolojik 

özellikleri (etken madde  vb..) belirtiliyor mu? 

21 

(21,9) 

9 

(9,4) 

66 

(68,8) 

Hasta ve/veya hasta yakınları tarafından e-reçetenin yanısıra 

kağıt reçete talebi de geliyor mu? 

38 

(39,6) 

3 

(3,1) 

55 

(57,3) 

E-reçete yazımında elektronik imza olmasını destekler 

misiniz? 

35 

(36,5) 

16 

(16,7) 

45 

(46,9) 

Tablo 3. Uzmanlık alanına (dahili branş, cerrahi branş, diş hekimi, pratisyen hekim) 

göre sorulara verilen yanıtların dağılımı ve karşılaştırılması 

Sorular Chi-Square 

(Ki-kare) 

p 

E-reçete yazarken hekimler elektronik imza atıyor mu? 5,756 0,451 

Hekimin yazdığı ilaç MEDULA’da yer alıyor mu?   15,087 0,020* 

Hekimin E-reçete yazımında/Eczacının reçetelenen ilacı 

hazırlamasında ilaç modülü kısa sürede ekrana geliyor mu? 

5,151 0,525 
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E-reçete’yi hekimler mi MEDULA’ya giriyor? 30,621 0,000* 

Sizce E-reçete uygulaması sistem kullanıcıları için kolay bir sistem 

midir? 

8,016 0,237 

Sizce E-reçete uygulaması hastalar açısından işlem kolaylığı 

sağlıyor mu? 

30,140 0,000* 

E-reçete uygulamasıyla birlikte Hastanenin / Eczanenin kırtasiye 

giderlerinde azalış olacağını düşünüyor 

musunuz? 

15,282 0,018* 

E-reçete uygulamasıyla SGK ‘nın ilaç harcamalarında düşüş 

sağlanacağını düşünüyor musunuz? 

11,707 0,069 

E-reçete uygulamasını destekliyor musunuz? 10,184 0,117 

Sizce E-reçete uygulamasının hasta güvenliği’ne katkı 

sağlayacağını düşünüyor musunuz? 

3,121 0,794 

E-reçete uygulamasıyla birlikte hastaya verilen önceki ilaçları 

görebiliyor musunuz? 

5,420 0,491 

E-reçete modül yazılımı hekimin ilaç yazmasını kolaylaştırıyor 

mu? 

7,503 0,277 

E-reçete yazımı kağıt reçete yazımıyla kıyaslandığında zaman 

tasarrufu sağlıyor mu? 

12,948 0,044* 

E-reçete yazılırken yazım hatası (doz miktarı, kullanım tarifi vb.) 

fark edildiğinde MEDULA sisteminde elektronik düzeltme uyarısı 

veriyor mu? 

14,826 0,022* 

Hatalı e-reçete yazıldığında (yaş, cinsiyet, teşhise uygunsuzluk 

vb..) sistem uyarı veriyor mu? 

15,966 0,014* 

E-reçete yazımında bilgi işlemden kaynaklanan aksaklıklar ile 

karşılaşıyor musunuz? 

9,902 0,129 

Sizce e-reçetenin ülkemiz sağlık hizmet sunumunda geç kalmış bir 

uygulama olduğunu düşünüyor musunuz? 

11,860 0,065 

Piyasaya sürülen ya da piyasadan çekilen ilaçların güncellenme 

işlemi sisteme anında yansıyor mu? 

7,585 0,270 

E-reçete modülünde piyasadaki ilaçların farmakolojik özellikleri 

(etken madde  vb..) belirtiliyor mu? 

9,728 0,137 

Hasta ve/veya hasta yakınları tarafından e-reçetenin yansıra kağıt 

reçete talebi de geliyor mu? 

14,303 0,026* 
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E-reçete yazımında elektronik imza olmasını destekler misiniz? 5,794 0,447 

*: P< 0,05 anlamlı farklılık 

 

 

Tablo 2’den elde edilen sonuçlara göre göze çarpan bulgular aşağıda yer almaktadır. Buna 

göre; 

Araştırmaya katılan hekimlerin %75’i (72 hekim)  E-reçete yazarken elektronik 

imza atmadıklarını, %25’i (24 hekim) E-reçeteyi MEDULA’ya hekimlerin dışındaki 

personelin girdiğini ifade etmektedirler. Bunun yanı sıra “Sizce E-reçete uygulaması 

sistem kullanıcıları için kolay bir sistem midir?”, “Sizce E-reçete uygulaması hastalar 

açısından işlem kolaylığı sağlıyor mu?”,  “E-reçete modül yazılımı hekimin ilaç 

yazmasını kolaylaştırıyor mu?” ifadelerine verilen yanıtlarda birbirine yakın oranlarda 

Evet ve Hayır seçenekleri olup, gerek hekimler gerekse hastalar açısından E-reçetenin 

kolaylık sağlayıp sağlamadığı hususunda hekimler arasında tam bir görüş birliğinin 

olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

E-reçete uygulamasıyla SGK ‘nın ilaç harcamalarında kayda değer bir düşüş 

sağlanamayacağı görüşü 53 hekim (%55,2) tarafından ifade edilmekte, yine benzer 

şekilde E-reçete yazımının kağıt reçete yazımıyla kıyaslandığında kayda değer zaman 

tasarrufu sağlamadığı 66 hekim tarafından (%68,8) dile getirilmektedir. 

İlgili hastanenin MEDULA altyapısına eleştirel bir bulgu olarak da 78 hekim 

(%81,3)  E-reçete yazımında bilgi işlemden kaynaklanan aksaklıklarla karşılaştıklarını 

belirtmişler, bu bulgu da E-reçete uygulamasının MEDULA sisteminde etkili ve verimli 

şekilde çalışması için zamana ihtiyaç olduğu yorumunu da beraberinde getirmiştir. 

Tablo 3’de yer alan Ki-kare sonuçlarına göre ise; 

“Hekimin yazdığı ilaç MEDULA’da yer alıyor mu?” (p=0,020; Ki-kare= 15,087), 

“E-reçete’yi hekimler mi MEDULA’ya giriyor?” (p=0,000; Ki-kare= 30,621), Sizce E-

reçete uygulaması hastalar açısından işlem kolaylığı sağlıyor mu? (p=0,000; Ki-

kare=30,140), E-reçete uygulamasıyla birlikte Hastanenin / Eczanenin kırtasiye 

giderlerinde azalış olacağını düşünüyor musunuz? (p=0,018; Ki-kare=15,282),  E-reçete 

yazımı kağıt reçete yazımıyla kıyaslandığında zaman tasarrufu sağlıyor mu? (p=0,044; 

Ki-kare=12,948), E-reçete yazılırken yazım hatası (doz miktarı, kullanım tarifi vb.) fark 

edildiğinde MEDULA sisteminde elektronik düzeltme uyarısı veriyor mu? (p=0,022; Ki-

kare= 14,826),  Hatalı e-reçete yazıldığında (yaş, cinsiyet, teşhise uygunsuzluk vb..) 

sistem uyarı veriyor mu? (p=0,014; Ki-kare= 15,966),  Hasta ve/veya hasta yakınları 

tarafından e-reçetenin yansıra kağıt reçete talebi de geliyor mu? (p=0,026; Ki-

kare=14,303) ifadelerinde verilen yanıtlar uzmanlık alanına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

6. Sonuç 

Bu çalışma ile ülkemiz sağlık bakım endüstrisinde yeni bir uygulama olan e-

reçetenin hekimlerin gözüyle MEDULA sistemindeki işlerliği ve amacına ne kadar cevap 

verebildiği incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları dikkate alındığında gerek sistem 

kullanıcıları gerekse hastalar için E-reçetenin kolaylık sağlayıp sağlamadığı konusunda 

hekimlerce tam bir fikrin oluşmadığı sonucuna varıldığı söylenebilir. Ayrıca,  E-reçete 

uygulamasının belki de en başta gelen hedeflerinden SGK ilaç harcamalarının azaltılması 

hedefine bu araştırma bulgularının tam olarak desteklemediği de kayda değer bir sonuç 

olarak yorumlanabilir. 
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Sonuç olarak, ülkemizdeki söz konusu uygulamaya geçişin yeni olması ve bu 

uygulamanın yansımalarına dönük araştırmaların da az sayıda olması bu çalışmayı en 

azından bir fikir vermesi bakımından önemli kılmakta ve çalışmanın sağlık kurumları 

yönetimi literatürüne katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN EKONOMİK 

KALKINMA VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Saffet OCAK* 

Ömer GİDER** 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacını ekonomik kalkınma ekseninde Türkiye ve bazı Avrupa 

Birliği ülkelerinin ekonomik kalkınmışlık düzeylerinin seçilmiş sağlık göstergeleri 

açısından irdelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada Türkiye ve bazı Avrupa Birliği 

ülkelerinin son on yıldaki milli gelir, sağlık harcamaları, milli gelirden sağlığa ayrılan 

pay, sağlık göstergeleri (ortalama yaşam süresi, bebek ölüm oranı, vb..), ele alınarak bazı 

temel sağlık göstergeleri yönünden ekonomik kalkınmışlık düzeyleri incelenmeye 

çalışılmıştır. Adı geçen veriler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) web sayfalarından derlenen tablolar üzerinden 

yorumlanmıştır. Çalışmada Türkiye’nin 2001’den sonraki 10 yıllık dönemde temel sağlık 

göstergelerinde fark edilir ilerlemeler sağladığı ancak bunun insani gelişme indeksine 

yeterince yansıyamadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kalkınma, kalkınma ve sağlık 

 

AN INVESTIGATION ON ECONOMICAL DEVELOPMENT AND HEALTH 

INDICATORS OF TURKEY AND SOME EUROPEAN UNION COUNTRIES 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate levels of economical development of 

Turkey and some European Union countries in terms of selected several health indicators. 

In this study we determine national income, total health expenditure, percent of total 

health expenditure in national income, several health indicators (average life, child 

mortality rate etc.) according to some health indicators and fundemental economical 

indicators for recent ten years (2001-2011). Data of this study is obtained from OECD 

and Eurostat’s webpages.  This study indicates that Turkey have improved several health 

and economical development for ten years. However this development is not compatible 

with human development index. 

 

Key Words: Economical development, development and health.
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1.Giriş 

Tüm ülkelerin nihai amacı vatandaşlarının refah seviyesini yükselterek onların 

mutlu ve müreffeh olarak kaliteli yaşam sürdürmelerini temin etmektir. Bunu sağlamanın 

en temel yolu ise öncelikle sağlıklı bireylerin olmasıdır. Sağlıklı bireylerin üretime ve 

kalkınmaya yapacağı katkının değeri bilinen bir gerçektir. Bu bilinçten hareket eden 

ülkelerin izlediği tüm politikaların odak noktası insandır. Dolayısı ile ülkeler insanı 

mümkün olduğunca uzun ve sağlıklı yaşatabilmek için çeşitli uğraş ve çabalar içindedir. 

Topluma sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasında, izlenilmesi gereken öncelikli 

politikalardan birisi olmasının bilincinde olan ülkeler, toplumun sağlık hizmetleri 

ihtiyacını karşılamak amacıyla yeterli sağlık hizmeti üretmek ve bunu adil ve ulaşılabilir 

şekilde sunabilmek için çeşitli politikalar geliştirmişler ve uygulamaya sokmuşlardır. 

Türkiye, hızla ve tutarlı bir şekilde gelişmekte olan bir ülkedir. Ekonomik 

gelişmelerdeki olumlu hava ile birlikte sağlığa erişimdeki olumlu politikalar neticesinde 

sağlık harcamaları artmakta ve Türkiye’nin sağlık sektöründeki konumu diğer ülkelere 

nazaran gelişmektedir. Türkiye ekonomisi son sekiz yılda önemli bir hızla büyümüştür. 

2010 yılı Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) rakamları Satın alma Gücü Paritesi (PPP) 

endeksinde karşılaştırıldığında, Türkiye Ekonomisi Dünyada 16. Sırada, AB ülkeleri 

arasında ise 6.sırada yer almaktadır. Bu sıralama sağlık sektörü büyüklükleri ve 

harcamaları ile paralellik göstermektedir (Türkiye Sağlık Sektörü Raporu, 2012: 6). 

Türkiye’nin Sağlık Göstergeleri ile ilgili bazı rakamlar verilirse; GSMH’dan 

sağlığa ayrılan pay açısından ise Türkiye Romanya ile birlikte Avrupa’da en düşük 

oranlara sahiptir. 2012 yılı itibariyle Avrupa’da Hollanda %12 ve OECD ülkeleri arasında 

ABD %17,6 ile en yüksek orana sahip iken Türkiye %6’lar seviyesinde ulusal gelirinden 

sağlığa harcamaktadır. Sağlık İnsangücü parametreleri bakımından Türkiye 2010 yılı 

rakamlarına göre 1000 nüfusa 1,7 hekim ile Avrupa Birliği ortalamasının (3,4) uzağında 

kalmıştır. Avrupa’da Kişi başına düşen hekim sayısı bakımından Yunanistan 1000 kişiye 

6,1 hekim ile başı çekerken Türkiye son 2000-2010 arasında hekim sayısını %3 arttırarak 

Yunanistan (%3,5) ve İngiltere’den (%3,3)  sonra hekim sayısı artışında en başarılı ülke 

olmuştur. Benzer bir tabloda Türkiye 2000-2010 yılları arasında hemşire sayısını % 4,2 

arttırmasına rağmen 1000 Nüfusa düşen hemşire sayısı bakımından ise 1,6 ile Avrupa’nın 

en düşük oranına sahip bulunmaktadır. 2010 yılında 1000 kişiye 15’in üzerinde hemşire 

düşen ülkeler İsviçre, Danimarka ve Belçika olup Avrupa Birliği ortalaması ise yaklaşık 8 

hemşiredir. (Health At A Glance 2012: 122-125). 

Ülke politikalarının temel hedefleri arasında insanlarının refah içerisinde 

yaşaması en önde gelen hedefler arasında gelmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi sağlık 

alanında da ülke politikaları bu amaç etrafında şekillenmektedir. Sağlık politikaları ve 

sağlık için yapılan harcamalar toplumların refah seviyesinin yükselmesine dolayısıyla 

kalkınmış toplum olmaya dönük içerik taşımaktadır. Sağlık politika ve harcamaları ile 

ekonomik kalkınma arasında ilişkinin olduğu pek çok yazar tarafından dile 

getirilmektedir. Bu itibarla bu çalışma Kalkınma kavramı üzerinden Türkiye ve bazı 

Avrupa Birliği ülkelerinin iktisadi ve bazı temel sağlık göstergelerini ortaya koyarak 

karşılaştırmalar yapılması esasına dayanmaktadır. 

 

2. Ekonomik Kalkınma ve Sağlık İlişkisi 

2.1. Sağlık ve Ekonomik Kalkınma Kavramları 
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Literatürde sağlık çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Ancak en çok kabul 

edilen DSÖ tarafından yapılan tanımdır. Buna göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın 

yokluğu değil bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halleri olarak 

tanımlanmaktadır (WHO 1994). Bu tanıma göre erişilebilir en yüksek sağlık seviyesi; 

insanların ırk, din, politik görüş, ekonomik veya sosyal durumlarına göre herhangi bir 

şekilde ayrım yapılmaksızın sahip olması gereken en temel haklardan birisi olarak kabul 

edilmektedir. Sağlık aynı zamanda, birey, grup ve toplumların fizyolojik, psikolojik ve 

sosyal yönlerini de ilgilendiren bir kavramdır. Bunun için sağlık sadece hastalık ve 

sakatlığın yokluğu olarak görülmemelidir. Sağlık tanımlanırken insanların günlük 

yaşamlarında çevreleriyle sürekli etkileşim içinde oldukları ve çevrenin özelliklerinden 

önemli oranda etkilendikleri gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. (Çelik, 2006: 27) 

Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi sağlık kavramı, bireylerin veya toplumun hastalık ve 

sakatlığın olmaması yanında bedensel, ruhsal ve sosyal durumunun düzenli ve dengeli 

olması hali ile ilişkili bir konudur. Birey ya da toplumun sağlığının korunabilmesi için 

gıda, barınma ve altyapı hizmetlerinin sağlanması da gereklidir. Bu gereksinimlerin 

giderilemediği, sağlanamadığı ya da yeterince tatmin edilemediği zaman hastalık birey 

veya toplumun sağlığını tehdit eder duruma gelmektedir (Mutlu ve Işık, 2005: 13). 

Dolayısıyla sağlığı sadece tıbbi bir terim olarak algılamak ve tıp bilimine göre açıklamak 

çok da doğru değildir. Sağlığın tıbbi yönü olmakla birlikte ekonomik, sosyal, ahlaki, 

geleneksel yönlerinin de bulunduğu söylenebilir. Birçok bilim dalı içerisinde de inceleme 

alanı bulmuştur. 

Ülkelerde kalkınmayı gösteren tek ve standart bir çizgi yoktur. Kalkınma çoğu 

zaman ülkelerin refahı ile ölçülebilmektedir (gayri safi milli hâsıla veya kişi başına düşen 

gelir gibi). Bununla birlikte kalkınma, refah seviyesinden daha da fazlasını içermektedir. 

Örneğin politik özgürlük, temel insan haklarının garanti altına alınması ya da insanların 

özgür iradeleriyle tercihlerini yapması gibi kavramlar da kalkınmanın en önemli 

bileşenleri haline gelmiştir. Refah, kalkınmanın en önemli unsuru olsa bile, refahın 

toplumu oluşturan bireyler tarafından nasıl kullanıldığı ve bireylerin kendi kişisel 

gelişimleri ve sağlıkları konusunda mevcut potansiyellerine ulaştırmada ne kadar iyi 

oldukları çok daha önemlidir (Jacob, Abel 2002). 

Ekonomik Kalkınma kavramının 1980’li yıllardan itibaren yerini Sürdürülebilir 

Kalkınmaya bıraktığı söylenebilir. Öyle ki 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu kalkınma kavramını; “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme 

yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanması” olarak 

tanımlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı Pronk ve ul Haq (1992) tarafından 

“dünyanın kıt olan kaynaklarını yok etmeden ve bu kaynakları en verimli bir şekilde 

kullanarak, sadece belirli bir kesim için değil bütün dünya insanları için adaleti ve fırsatı 

sağlayacak olan ekonomik gelişme” olarak tanımlanırken, bu kavram IUCN(1991) 

tarafından kısaca, “çevreye saygılı olurken insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir” 

diye tanımlamıştır. Bu tanımlamalar üzerinde önemli vurgu yapılan iki önemli unsur 

ekonomik gelişme ve çevrenin korunmasıdır (Çelik, 2011: 152). 

Ekonomik kalkınmanın değerlendirilmesinde çeşitli ölçüt ve indeksler 

geliştirilmiştir. İlk olarak 1966 yılında Scott; kalkınma ölçütü olarak beslenme, barınma, 

sağlık, eğitim, boş zaman, güvenlik, sosyal ve fiziksel çevreyi içeren sosyal 

değişkenlerden oluşan bir “üniter indeks” oluşturmuştur. Daha sonra Morris 1979’da 

çocuk ölüm oranları, doğumda yaşam beklentisi ve yetişkin okur-yazar oranı kriterlerini 

içeren “fiziksel yaşam kalitesi indeksi” geliştirmiştir. Bunu takiben 1992 yılında doğumda 

yaşam beklentisi, alınan kalori miktarı, temiz su kullanımı, orta dereceli eğitime 

kaydolma oranı, enflasyon oranı, çocuk aşısı gibi değişkenleri dikkate alan “uluslararası 

beşeri güçlük indeksi” ve son olarak 1990’larda UNDP tarafından geliştirilen “beşeri 

kalkınma indeksi” kalkınmanın değerlendirilmesinde farklı birer ölçüt olarak gündeme 

gelmiştir (Çetin, 2005: 62). 
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2.2. İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ve Sağlık 

Kalkınma kavramının gelir ve refahın artmasının ötesinde insan odaklı bir 

kavram olarak algılanması beraberinde 1990’lı yıllarda literatürde sıkça kullanılan “insani 

gelişme” kavramını getirmiştir. 

Böylece o yıllardan itibaren ülkelerin kalkınmışlık göstergelerinin boyutları da 

değişmiştir. İnsanı gelişme kavramını ilk kez kullanana UNDP’dir. Bu kuruluş 1990 

yılından itibaren her yıl İnsani Gelişme Raporu yayınlamaktadır. Bu raporlar, ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerini ortaya koyan insani gelişme göstergelerini içermektedir (Günsoy, 

2005:37) 

İnsani Gelişme Endeksi üç boyutta incelenmektedir. Birinci boyutu, ortalama 

yaşam beklentisi ile ölçülen sağlıklı ve uzun bir ömür; ikinci boyutu, okuryazarlık ve 

okullaşma oranı ile ölçülen eğitim ve bilgi düzeyi; üçüncü boyutu ise, satına lam gücü 

paritesine göre hesaplanan kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla rakamları kullanılarak 

ölçülen yaşam standardıdır. (UNDP, 2000:269; UNDP, 1998:50) 

Günsoy’un Hicks’ten aktardığına göre (Hicks, 1997:1285); uzun ömür değişkeni 

olan doğumda yaşam beklentisi, bir ülkenin insanlarının uzun ve sağlıklı bir ömür 

geçirmelerini bir dereceye kadar gösterebilir. Uzun ömür göstergeleri yaşanılan süre 

içerisinde sağlıklı bir yaşam geçirilmesinin doğrudan bir göstergesi olmayabilir. Sağlık 

koşullarının iyi olmadığı bir ortamda 80 yaşına kadar yaşanabilir veya ani ölüm hariç, 

mükemmel sağlık koşullarıyla 20 yaşına hatta daha az süre yaşanabilir. Daha uzun 

yaşamak için sağlıklı ve kaliteli hayat süresinin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Zaten 

diğer amaçlara ulaşmak için, yani daha iyi gelire sahip olmak ve daha eğitimli olmak 

amaçlarına ulaşmak için, öncelikle sağlıklı bir ömür geçirmek gerekir. Bu bağlamda, 

doğumda yaşama beklentisi göstergesi, yaşam fırsatını genişletmek için en temel 

unsurdur. (Günsoy, 2005: 38) 

İGE’nin oluşturulmasında sağlık düzeyi önemli bir gelişmişlik göstergesi olarak 

kabul edilmektedir. Yaşam beklentisi, eğitim ve kişi başına gelir unsurlarına dayalı olan 

endeks, gelişme analizinin kapsamını genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 

toplumun sağlık düzeyi ile ekonomik gelişme arasında karşılıklı bir ilişki vardır (Mazgit, 

2002: 409). 

Sağlık düzeyi iyileştirildiği takdirde, birtakım ekonomik faydalar da ortaya 

çıkmaktadır. Toplumun sağlığı ile ilgili her türlü iyileştirme, bireyin verimini ve gelirini 

etkilemekte dolayısıyla parasal bir fayda yaratmaktadır. Böylece, sağlık düzeyinin 

iyileştirilmesi, toplumu uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşama amacına ulaştırırken 

ekonomik gelişmeyi de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenledir ki sağlık düzeyinin 

iyileştirilmesi için, sağlık hizmetlerinin amaçlara uygun şekilde yapılması halinde 

ekonomik yararlar da artacak ve yaşam beklentisi iyileştiği gibi kişi başına gelir de 

artarak hem ekonomik gelişme hem de ekonomik büyüme olumlu etkilenecektir. 

Ekonomik gelişme ve sağlık hizmetleri arasındaki iki yönlü ilişki çerçevesinde, gelişme 

ile eğitim ve sağlık düzeyi yükselirken, aynı zamanda da bu niteliklere sahip insanlar da 

gelişme için önemli bir girdiyi oluşturmaktadır. (Günsoy, 2005: 40). 

Aşağıdaki tabloda Türkiye ve Seçilmiş AB ülkelerinin İnsani Gelişme Endeksi 

sırası, değeri, bazı temel iktisadi ve sağlık göstergeleri yer almaktadır. 

Tablo1: 2010 Yılı İnsani Gelişme Endeksi Sırası ve Değerleri 

Ülkeler İGE Sırası 
İGE 

Değeri 

Ort. 

Yaşam 

Süresi 

(Yıl) 

Bebek 

Ölüm 

Oranı 

(1000 

Canlı 

Kişi Başı 

Milli Gelir 

(ABD 

Doları) 

Kişi Başı 

Sağlık 

Harcaması 

(ABD 
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Doğumda) Doları) 

Austria 25 0,851 80,7 3,9 37.056 4.395 

Belgium 18 0,867 80,3 3,5 34.873 3.969 

Czech Republic 28 0,841 77,7 2,7 22.678 1.884 

Denmark 19 0,866 79,3 3,4 36.404 4.464 

Finland 16 0,871 80,2 2,3 33.872 3.251 

France 14 0,872 81,6  3,6  34.341 3.974 

Germany 10 0,885 80,5 3,4 35.308 4.338 

Greece 22 0,855 80,6 3,8 27.580 2.914 

Hungary 36 0,805 74,3 5,3 17.472 1.601 

Iceland 17 0,869 81,5 2,2 22.917 3.309 

Ireland 5 0,895 81,0 3,8 33.078 3.718 

Italy 23 0,854 81,4 3,4 29.619 2.964 

Luxembourg 24 0,852 80,7 3,4 51.109 … 

Netherlands 7 0,890 80,8 3,8 40.658 5.056 

Norway 1 0,938 81,2 2,8 58.810 5.388 

Poland 41 0,795 76,3 5,0 17.803 1.389 

Portugal 40 0,715 79,8 2,5 22.105 2.728 

Slovak Republic 31 0,818 75,2 5,7 21.658 2.095 

Spain 20 0,863 82,2 3,2 29.661 3.056 

Sweden 9 0,885 81,5 2,5 36.936 3.758 

Switzerland 13 0,874 82,6 3,8 39.849 5.270 

United Kingdom 26 0,849 80,6 4,2 35.087 3.433 

Turkey 83 0,679 74,3 10,1 13.359 1.039 

Kaynak: UNDP Human Develpoment Report 2010, OECD iLibrary 

Tablo1’den anlaşılacağı üzere yukarıda bahsedilen çeşitli göstergelere göre 

hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi sonuçları Türkiye açısından pek parlak 

görünmemekle birlikte kişi başı milli gelirindeki ve buna paralel kişi başı sağlık 

harcamasındaki artışların pek çok alana yansıdığı gibi Sağlık alanına yansıdığı 

görülmektedir. Ortalama Yaşam süresi ile bebek ölüm oranlarındaki iyileşmeler alt 

tablolarda daha açık şekilde görülebilmektedir.Ekonomik kalkınmışlık günümüzde 
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toplumsal refahın sağlanmasıyla birlikte, eğitim ve sağlık sorunlarını çözümlemiş 

olmakla ifade edilir hale gelmiştir. Pek çok parametreye sahip ekonomik kalkınmanın 

sağlık boyutu ve seçilmiş sağlık göstergeleri bakımından ülkelerin değerlendirilmesinin 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

3. Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi 

AB toplumların sürdürülebilir kalkınmasını sağlama amacıyla ekonomik, sosyal, 

çevreyle ve sağlık unsurlarını kapsayan birtakım stratejiler belirlemiştir. “Sürdürülebilir 

Kalkınma Stratejisi” adı verilen bu yeni perspektif “Sürdürülebilir Kalkınma 

Göstergeleri” adı altında 100’den fazla parametreyi içermekte olup bu parametreler;  

Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim, Sosyal İçerme, 

Demografik Değişiklikler, Halk Sağlığı, İklim Değişikliği ve Enerji, Sürdürülebilir 

Ticaret, Doğal Kaynaklar, Küresel Ortaklık, İyi Yönetim (Eurostat) başlıkları altında 

toplanmaktadır. 

AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama 

kapasitesini tehlikeye atmaksızın bugünkü neslin ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceğini 

gösteren tüm AB politikaları için kapsayıcı bir stratejidir (Ada, 2011) 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada sağlık göstergeleri ve sektörünün 

son derece önemli olduğunu kabul edilen bir gerçektir. Çünkü sürdürülebilir kalkınmada 

çevresel, ekonomik, toplumsal/kültürel unsurlar dikkate alınmaktadır ve bu üç unsurun 

ortak kesişim noktası insanların iyilik halidir. İyilik halinin sağlanmasının en başında 

sağlık ve sağlık hizmetleri gelmektedir. Sağlık hizmetleri ve sağlık sistemi açısından 

sürdürülebilir kalkınma kavramının önemi çevreye zarar vermeden insan yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesidir. Ancak sürdürülebilir kalkınma kavramı çevreyi koruma 

girişimlerinden çok daha fazlasını içermektedir. Bu kavram aynı zamanda gelecek 

nesilleri ve uzun dönemde sağlıklı olmayı da içermektedir. Sürdürülebilir kalkınma 

sadece gelir artışını değil aynı zamanda yaşam kalitesi, fakirliğin azaltılmasını da 

içerecek şekilde bireyler arasında eşitlik, nesiller arasında eşitlik ve insan refahının sosyal 

ve ahlaki yönleri üzerinde durmaktadır (Çelik, 2011: 161-162). 

AB ülkeleri, Sürdürülebilir Kalkınma olgusunu yukarıda belirtilen değişik alan ve 

sektörlerde elde edilen göstergelerdeki iyileşmelerle değerlendirirken bunların içerisinde 

yer alan sağlık alanı ve sektörüne ise bazı yeni göstergelerde ulaşılan seviye ile ele 

almaktadır. 

Halk Sağlığı ana başlığı altında Sağlık ve Sağlıkta eşitsizlikler ile sağlık 

bileşenleri alt başlıkları altında toplanan göstergeler şu şekilde sıralanabilir (Eurostat) : 

 Kronik hastalıklara bağlı ölüm oranı 

 Sağlıklı yaşam yılı ve 65 yaşında beklenen yaşam süresi 

 Yaş Gruplarına göre intihar ölüm oranı 

 Partiküler madde yoluyla Hava kirliliğine maruz kalan kentsel nüfus 

 Ozon yoluyla hava kirliliğine maruz kalan nüfus 

 Gürültü kirliliğine maruz kalan nüfus 

 Ciddi İş kazaları 

 

 

 

4. Yöntem 

4.1. Amaç 
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Ülkelerin ekonomik kalkınması ekonomik, sosyal ve kültürel sistemden etkilenen 

çok boyutlu bir özellik taşımaktadır. Sadece ekonomik büyümenin ve buna bağlı kişi 

başına milli gelir seviyesinin, işsizlik oranlarındaki azalmanın kalkınmayı açıklamada 

yeterli olmayacağı gibi, sadece alt yapı ve konut sorunlarını çözümlemede ilerlemenin ya 

da eğitim alanındaki gelişmelerin olması da kalkınmayı açıklamada yetersiz kalacağı 

aşikardır. 

Bu çalışmanın amacını ekonomik kalkınma ekseninde Türkiye ve bazı AB 

ülkelerinin ekonomik kalkınmışlık düzeylerini seçilmiş sağlık göstergeleri açısından 

irdelenmesi oluşturmaktadır. 

 

4.2. Veri Toplama Yöntemi ve Analiz 

Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinin 2011-2010 arası 10 yıllık dönemdeki verileri, 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 

(Eurostat) web sayfalarından ve TÜİK verilerinden derlenmiştir. Veriler tablo analizi ile 

yorumlanmıştır.  

 

 

Tablo 2: Gayri Safi Milli Hasıla (Milyar Dolar) 

Ülkeler/Yıllar

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 231,7 244,3 252,4 266,4 276,7 302,1 315,9 331,7 325,3 339,0 

Belgium 293,0 310,0 313,8 324,6 337,3 360,7 378,7 396,5 394,9 412,2 

Czech 

Republic 
165,4 172,1 183,6 197,1 217,7 238,6 262,6 269,8 268,9 266,8 

Denmark 157,7 165,3 164,1 174,6 179,9 195,7 205,9 218,8 211,4 225,2 

Finland 138,2 143,3 144,3 156,1 161,1 174,3 191,2 202,3 189,7 193,2 

France 
1 

630,1 

1 

711,2 

1 

700,6 

1 

767,5 

1 

860,7 

1 

989,6 

2 

112,8 

2 

191,2 

2 

178,3 

2 

229,6 

Germany 
2 

211,8 

2 

275,4 

2 

358,4 

2 

467,8 

2 

566,0 

2 

759,9 

2 

923,6 

3 

047,9 

2 

918,2 

3 

079,0 

Greece 218,3 237,3 250,4 267,3 270,4 298,0 310,5 332,7 329,5 311,4 

Hungary 138,2 149,9 156,1 164,8 171,2 184,0 190,3 205,1 203,0 206,3 

Iceland 8,7 8,9 8,9 9,9 10,4 10,9 11,6 12,6 11,9 11,3 

Ireland 117,8 129,8 137,8 148,3 161,4 180,4 196,9 188,0 179,8 183,5 

Italy 
1 

546,0 

1 

532,0 

1 

563,9 

1 

595,5 

1 

657,4 

1 

789,4 

1 

902,3 

1 

996,7 

1 

939,2 

1 

942,1 
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Luxembourg 23,8 25,7 27,4 29,8 31,8 37,0 40,6 41,2 39,5 43,0 

Netherlands 494,1 515,8 514,5 540,7 572,9 621,6 666,8 705,8 677,5 692,4 

Norway 167,4 168,2 174,9 194,1 220,2 250,6 262,8 292,5 264,5 280,9 

Poland 419,0 442,1 458,0 497,1 526,1 574,2 638,4 687,0 717,1 765,0 

Portugal 183,3 191,3 196,3 201,4 225,4 242,8 256,6 264,9 264,6 271,7 

Slovak 

Republic 
64,9 69,8 73,2 79,0 87,1 99,0 112,6 125,5 122,2 125,9 

Spain 920,2 994,3 
1 

040,0 

1 

108,6 

1 

188,8 

1 

338,2 

1 

445,7 

1 

510,5 

1 

469,1 

1 

454,7 

Sweden 248,8 258,9 269,4 288,5 295,3 323,8 351,8 365,2 346,4 368,1 

Switzerland 233,9 245,2 246,4 257,5 274,9 306,0 337,8 366,7 363,0 381,2 

United 

Kingdom 

1630,

6 

1713,

7 

1778,

5 

1899,

5 

1984,

9 

2124,

8 

2188,

0 

2213,

9 

2125,

4 

2197,

8 

AB 

Ortalaması 
511,0 532,0 546,0 574,4 603,5 654,6 695,6 725,8 706,3 726,4 

Turkey 561,2 572,1 588,1 688,8 781,2 894,0 975,6 
1 

067,9 

1 

038,6 

1 

151,7 

Kaynak: OECD iLibrary 

 

 

Tablo 2’de seçilmiş ülkeler ile Türkiye’nin 2001-2010 yılları arasındaki GSMH 

rakamları yer almaktadır. Tablo 2’deki veriler ışığında seçilmiş ülkelerin hemen hemen 

hepsinde GSMH miktarında yıllar itibariyle artışlar görülmektedir. Ekonomik büyüklük 

olarak Türkiye’nin AB ülkeleriyle kıyaslandığında Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, 

İtalya ve İspanya’dan sonra 6. Büyük ekonomisi olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo 3: Toplam Sağlık Harcamalarının GSMH'ya Oranı (%) 

 Ülkeler/Yıllar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 10,1 10,1 10,3 10,4 10,4 10,2 10,3 10,5 11,2 11,0 
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Belgium 8,7 9,0 10,2 10,1 10,1 9,6 9,6 10,0 10,7 10,5 

Czech Republic 6,7 7,1 7,4 6,9 6,9 6,7 6,5 6,8 8,0 7,5 

Denmark 8,6 8,8 9,3 9,7 9,8 9,9 10,0 10,2 11,5 11,1 

Finland 7,4 7,8 8,1 8,2 8,4 8,3 8,0 8,3 9,2 8,9 

France 10,2 10,5 10,9 11,0 11,2 11,1 11,1 11,0 11,7 11,6 

Germany 10,4 10,6 10,8 10,7 10,8 10,6 10,5 10,7 11,7 11,6 

Greece 8,8 9,1 9,0 8,8 9,7 9,7 9,8 10,1 10,6 10,2 

Hungary 7,2 7,6 8,3 8,2 8,4 8,3 7,7 7,5 7,7 7,8 

Iceland 9,3 10,2 10,4 9,9 9,4 9,1 9,1 9,1 9,6 9,3 

Ireland 6,9 7,1 7,3 7,5 7,6 7,6 7,8 8,9 9,9 9,2 

Italy 8,2 8,3 8,3 8,6 8,9 9,0 8,6 8,9 9,3 9,3 

Luxembourg 6,4 6,8 7,5 8,2 7,9 7,7 7,1 7,2 8,2 7,9 

Netherlands 8,3 8,9 9,8 10,0 9,8 9,7 10,8 11,0 11,9 12,0 

Norway 8,8 9,8 10,0 9,6 9,0 8,6 8,7 8,6 9,8 9,4 

Poland 5,9 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,9 7,2 7,0 

Portugal 8,8 9,0 9,7 10,0 10,4 10,0 10,0 10,2 10,8 10,7 

Slovak Republic 5,5 5,6 5,8 7,2 7,0 7,3 7,8 8,0 9,2 9,0 

Spain 7,2 7,3 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,9 9,6 9,6 

Sweden 9,0 9,3 9,4 9,1 9,1 8,9 8,9 9,2 9,9 9,6 

Switzerland 10,6 10,9 11,3 11,3 11,2 10,8 10,6 10,7 11,4 11,4 

United Kingdom 7,3 7,6 7,8 8,0 8,2 8,5 8,5 8,8 9,8 9,6 

Turkey 5,6 5,9 6,0 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,7 6,7 

Kaynak: OECD iLibrary 

 

Tablo 3’de seçilmiş bazı ülkeler ile Türkiye’nin 2001-2010 yılları arasındaki 

toplam sağlık harcamasının Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) oranı verilmiştir. Tablo 3 

incelendiğinde örnek ülkelerin toplam sağlık harcamalarının GSMH’ ya oranında 10 

yıllık zaman dilimi içerisinde %5,5 ile %12 arasında seyretmektedir. 

Ülkeler bazında ele alacak olursak en düşük orana sahip 2001 yılında %5,5 ile 

Slovakya iken 2001 yılının en yüksek toplam sağlık harcamalarının GSMH ‘ya %10,6 

oranı ile  İsviçre’dir. Her iki ülkenin de 10 yıllık periyot içerisinde Slovakya %9’lara 

İsviçre ise % 11,4’ler oranına kadar artışların olduğu dikkati çekmektedir. Tablo 2’den de 
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anlaşılacağı üzere her ülkede artışların yaşadığı ancak bu artışların %1 ile %5 oranı 

arasında değiştiği görülmüştür. Dolayısıyla bazı ülkelerde oransal olarak çok az artış 

eğiliminde olduğu göze çarpmaktadır. Daha açık bir ifade ile bazı ülkeler 10 yıl içerisinde 

toplam sağlık harcamalarının GSMH oranında 5 puanlık artış sağlar iken bazılarında bu 

oran 1 puanın altındadır. Örneğin Norveç’te 2001 yılında %8,8 oranında seyrederken bu 

rakam 2010 yılında ise %0,6’lık artışla %9,4 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere 

Norveç 10 yıllık süre zarfında toplam sağlık harcamalarının GSMH oranında çok az 

değişime uğramıştır. Genel olarak ülkelerin toplam sağlık harcamalarının GSMH oranı 

yaklaşık %7 ile %12 arasında değişmektedir. Bu rakamlar Dünya Sağlık Örgütünün 

belirlediği rakamın üstündedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), toplam sağlık 

harcamalarının GSMH içindeki oranını minimum %5 olarak belirlemiştir (Akdur, 

2006:58). Bu rakam dünya ortalamasında % 8 civarındadır (Mutlu ve Işık, 2005:252). 

Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçülerine göre; AB ülkelerinin Toplam sağlık harcamalarının 

GSMH'ya oranı iyi seviyedeyken Türkiye bu ölçütlerin sınırındadır. 

 

 

 

Tablo 4: Kişi Başı Sağlık Harcaması (ABD Doları) 

Ülkeler/Yıllar  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 2.874 3.057 3.200 3.425 3.503 3.738 3.907 4.173 4.346 4.395 

Belgium 2.484 2.685 3.059 3.155 3.247 3.278 3.423 3.698 3.911 3.969 

Canada 2.734 2.876 3.066 3.209 3.448 3.674 3.850 4.002 4.317 4.445 

Czech 

Republic 
1.082 1.195 1.339 1.385 1.474 1.557 1.659 1.765 2.048 1.884 

Denmark 2.521 2.696 2.832 3.123 3.243 3.577 3.766 4.056 4.385 4.464 

Finland 1.967 2.144 2.254 2.452 2.589 2.765 2.909 3.162 3.271 3.251 

France 2.718 2.922 2.985 3.108 3.294 3.484 3.667 3.750 3.930 3.974 

Germany 2.808 2.937 3.088 3.166 3.362 3.567 3.722 3.967 4.225 4.338 

Greece 1.755 1.965 2.029 2.090 2.352 2.610 2.723 2.998 3.106 2.914 

Hungary 970 1.114 1.284 1.331 1.434 1.511 1.453 1.525 1.559 1.601 

Iceland 2.845 3.156 3.196 3.333 3.304 3.271 3.379 3.606 3.539 3.309 

Ireland 2.128 2.367 2.521 2.772 2.956 3.217 3.533 3.806 3.944 3.718 

Italy 2.214 2.223 2.271 2.372 2.516 2.727 2.769 2.967 3.005 2.964 

Luxembourg 2.737 3.081 3.580 4.117 4.152 4.606 4.493 4.445 4.786 
 

Netherlands 2.555 2.833 3.099 3.308 3.450 3.702 4.410 4.728 4.886 5.056 
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Norway 3.265 3.629 3.837 4.076 4.301 4.612 4.884 5.246 5.348 5.388 

Poland 642 733 748 807 857 935 1.061 1.241 1.365 1.389 

Portugal 1.568 1.657 1.823 1.995 2.212 2.304 2.419 2.548 2.697 2.728 

Slovak 

Republic 
665 730 792 1.057 1.139 1.351 1.619 1.862 2.066 2.095 

Spain 1.636 1.745 2.017 2.135 2.274 2.553 2.739 2.965 3.097 3.056 

Sweden 2.508 2.697 2.829 2.953 2.963 3.195 3.431 3.656 3.711 3.758 

Switzerland 3.428 3.673 3.779 3.935 4.015 4.252 4.570 4.933 5.135 5.270 

United 

Kingdom 
2.003 2.190 2.324 2.540 2.700 2.961 3.030 3.143 3.379 3.433 

Turkey 456 483 502 520 591 732 840 913 972 1.039 

Kaynak: OECD iLibrary 

Tablo 4’de seçilmiş ülkelerin kişi başına düşen toplam sağlık harcaması verileri 

sunulmuştur. Kişi başına düşen toplam sağlık harcamaları ülkeler bazında yıllara göre 

incelendiğinde her ülkede belirgin bir artış olduğu dikkati çekmektedir.  Örneğin 

Türkiye’de 2001 yılında 456 ABD Doları iken 2006 yılında 732, 2010 yılında ise 1039 

ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 10 yıl içerisinde Türkiye’deki kişi başına düşen 

toplam sağlık harcaması 2 kat’dan daha fazla miktarda yükselmiştir. Diğer ülkelerde de 

benzer yükselişler görülmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere çoğu 

ülkede sağlık hizmetlerinin GSMH içindeki payı ve sağlık harcamalarındaki oranı giderek 

artmaktadır (Aktan ve Işık, 2007:30). Özellikle gelişmiş olan ülkelerde bu artış hızlı bir 

şekilde gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelerde sağlık harcamalarının 

artış nedenleri küçük farklılıklara rağmen ortaktır. Sağlık harcamalarının artış nedenleri 

arasında kişi başına düşen gelirin artması, sosyal değer yargılarının değişmesi, kentleşme, 

eğitim düzeyinin yükselmesi, yaşam süresinin uzaması, teknolojik gelişmeler, demokratik 

düzeninin yaygınlaşması ve yeni kazanımlar gibi nedenlerin etkin olduğu ileri sürülebilir 

(Mutlu ve Işık, 2005: 210). 

Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) yüksek olan ülkelerde sağlık harcamalarının 

yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu durumun nedenleri şöyle açıklanabilir; İnsanların 

artan gelirle birlikte daha kaliteli hizmet alabilmek için daha profesyonel sağlık 

kuruluşlarından hizmet almaktadırlar. Aldıkları hizmetin doğrudan yaşam kalitesini 

etkilemesinden dolayı bu harcamalar için bir üst limit bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

harcamalarda kısıntıya gidilmemektedir. Diğer bir neden; Tıbbi malzemelere özellikle 

ilaca yapılan harcama miktarının artan alım gücü ile birlikte artmasıdır. Tıbbın 

hastalıkları önleme, teşhis ve tedavi olanaklarında kaydettiği ilerlemeler satın alınabilecek 

sağlık hizmetlerine çeşitlilik getirmekte bununla beraber araştırma-geliştirme (AR-GE) 

çalışmaları için daha fazla pay ayrılmakta ve alt yapı yatırımları artmaktadır. Yapılan 

araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları sonrasında piyasaya çıkan yeni kuşak ilaçlar 

yüksek düzeyde alım gücü getirmekte ve artan gelir sayesinde bu harcamalar 

yükselmektedir. (Ocak ve Şimşek, 2008: 588). Sağlık harcamalarının artan gelirle birlikte 

artmasını açıklayan diğer bir neden; Nüfus içerisindeki yaşlı insanların oranının her geçen 

gün yükselmesidir (Akın, 2007: 91). 

Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinin Bebek Ölüm Oranı, Ortalama Yaşam Süresi 

gibi Temel Sağlık ölçütlerinde ulaştıkları seviyeler ise aşağıdaki tablolarda yer 



 

1155 
 

almaktadır. 

 

Tablo 5: Bebek Ölüm Oranı (1000 Canlı Doğumda) 

Ülkeler 

/Yıllar  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 4,8 4,1 4,5 4,5 4,2 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 

Belgium 4,5 4,4 4,1 3,8 3,7 4,0 3,9 3,7 3,4 3,5 

Czech 

Republic 
4,0 4,1 3,9 3,7 3,4 3,3 3,1 2,8 2,9 2,7 

Denmark 4,9 4,4 4,4 4,4 4,4 3,5 4,0 4,0 3,1 3,4 

Finland 3,2 3,0 3,1 3,3 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,3 

France 4,6 4,2 4,2 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9  3,6  

Germany 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 3,9 3,5 3,5 3,4 

Greece 5,1 5,1 4,0 4,1 3,8 3,7 3,5 2,7 3,1 3,8 

Hungary 8,1 7,2 7,3 6,6 6,2 5,7 5,9 5,6 5,1 5,3 

Iceland 2,7 2,3 2,4 2,8 2,3 1,4 2,0 2,5 1,8 2,2 

Ireland 5,7 5,0 5,3 4,6 4,0 3,6 3,1 3,8 3,2 3,8 

Italy 4,6 4,3 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 3,3 3,9 3,4 

Luxembo

urg 
5,9 5,1 4,9 3,9 2,6 2,5 1,8 1,8 2,5 3,4 

Netherlan

ds 
5,4 5,0 4,8 4,4 4,9 4,4 4,1 3,8 3,8 3,8 

Norway 3,9 3,5 3,4 3,2 3,1 3,2 3,1 2,7 3,1 2,8 

Poland 7,7 7,5 7,0 6,8 6,4 6,0 6,0 5,6 5,6 5,0 

Portugal 5,0 5,0 4,1 3,8 3,5 3,3 3,4 3,3 3,6 2,5 

Slovak 

Republic 
6,2 7,6 7,9 6,8 7,2 6,6 6,1 5,9 5,7 5,7 

Spain 4,1 4,1 3,9 4,0 3,8 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 

Sweden 3,7 3,3 3,1 3,1 2,4 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 

Switzerla

nd 
5,0 5,0 4,3 4,2 4,2 4,4 3,9 4,0 4,3 3,8 
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United 

Kingdom 
5,5 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,2 

AB 

Ortalaması 
5,0 4,7 4,5 4,3 4,1 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 

Turkey 27,8 26,7 28,7 24,6 23,6 16,9 15,9 14,9 13,1 10,1 

Kaynak: OECD iLibrary 

 

Tablo 5’de yer alan Bebek Ölüm Oranlarına bakıldığında Türkiye’nin 2001 yılı 

esas alındığında 1000 canlı doğumda 27,8 olan ölüm oranı 2010 yılında 1000 canlı 

doğumda 10’lar seviyesine düşmüştür. Bu önemli ilerlemenin arka planında hastanede 

hijyenik koşullarda doğumların artmasının, gebe takibindeki süreklilik gibi faktörler 

sıralanabilir. AB ortalamasına göre Bebek ölüm oranları yüksek görünse de kaydedilen 

son on yıllık periyotta elde edilen sonuç oldukça başarılıdır. 

 

Tablo 6: Ortalama Yaşam Süresi (Yıl) 

Ülkeler/Yıllar  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 78,6 78,8 78,8 79,2 79,4 79,9 80,2 80,5 80,4 80,7 

Belgium 78,1 78,1 78,2 79,0 79,1 79,5 79,9 79,8 80,1 80,3 

Czech Republic 75,3 75,4 75,3 75,9 76,1 76,7 77,0 77,3 77,4 77,7 

Denmark 77,0 77,1 77,4 77,8 78,2 78,4 78,4 78,8 79,0 79,3 

Finland 78,1 78,3 78,5 78,9 79,1 79,5 79,6 79,9 80,1 80,2 

France 79,2 79,4 79,4 80,3 80,3 80,7 80,9 81,0 81,1  81,4  

Germany 78,5 78,5 78,6 79,2 79,4 79,8 80,0 80,2 80,3 80,5 

Greece 78,5 78,7 78,9 79,0 79,2 79,6 79,5 80,0 80,3 80,6 

Hungary 72,3 72,6 72,6 72,8 72,8 73,2 73,3 73,8 74,0 74,3 

Iceland 80,2 80,6 81,2 81,0 81,2 81,2 81,2 81,3 81,5 81,5 

Ireland 77,2 77,9 78,3 78,9 79,4 79,7 79,8 80,1 80,0 81,0 

Italy 80,1 80,3 79,9 80,9 80,8 81,4 81,5 81,8 82,0 81,4 

Luxembourg 77,9 78,1 77,8 79,2 79,5 79,3 79,5 80,6 80,7 80,7 

Netherlands 78,3 78,4 78,6 79,2 79,4 79,8 80,2 80,3 80,6 80,8 

Norway 78,9 79,0 79,6 80,1 80,3 80,6 80,6 80,8 81,0 81,2 
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Poland 74,3 74,6 74,7 75,0 75,1 75,3 75,4 75,6 75,8 76,3 

Portugal 77,0 77,2 77,4 78,3 78,1 78,9 79,1 79,3 79,6 79,8 

Slovak Republic 73,6 73,8 73,9 74,1 74,0 74,3 74,3 74,8 75,0 75,2 

Spain 79,7 79,8 79,7 80,3 80,3 81,1 81,0 81,4 81,8 82,2 

Sweden 79,9 79,9 80,2 80,6 80,6 80,8 81,0 81,2 81,4 81,5 

Switzerland 80,3 80,5 80,6 81,2 81,4 81,7 82,0 82,2 82,3 82,6 

United Kingdom 78,2 78,3 78,3 79,0 79,2 79,5 79,7 79,9 80,4 80,6 

AB Ortalaması 77,8 78,0 78,1 78,6 78,8 79,1 79,3 79,6 79,8 80,0 

Turkey 71,5 71,9 72,2 72,6 73,0 73,2 73,4 73,6 73,8 74,3 

Kaynak: OECD iLibrary 

 

Ortalama yaşam süresi bakımından son on yılda AB ülkelerinde ortalama 77,8 yıl 

olan yaşam süresi 80 yaş’a çıkarken Türkiye’de ortalama yaşam süresi son yılda 71,5’dan 

74,3 e çıkmıştır. Bu olumlu ilerleme Türkiye’yi AB ülkelerinin ortalama yaşam süresine 

yaklaştırırken bir süre daha AB ortalamasının gerisinde kalacağını göstermektedir (Tablo 

6). 

Daha önce de ifade edildiği gibi ekonomik kalkınma veya insani gelişme 

göstergeleri içerisinde sağlık alanı ve sektörü için ortalama yaşam süresi, bebek ölüm hızı 

gibi göstergeler dikkate alınırken bu göstergelere ilave olarak AB “Sürdürülebilir 

Kalkınma Göstergeleri” içerisinde Halk Sağlığı ana başlığı altında; kronik hastalıklara 

bağlı ölüm oranı, sağlıklı yaşam yılı ve 65 yaşında beklenen yaşam süresi, yaş gruplarına 

göre intihar ölüm oranı, partiküler madde yoluyla hava kirliliğine maruz kalan kentsel 

nüfus, ozon yoluyla hava kirliliğine maruz kalan nüfus, gürültü kirliliğine maruz kalan 

nüfus ve ciddi iş kazaları göstergelerinin günümüzde hesaplanır hale gelmiştir. 

Fakat ne yazık ki bu göstergelerden Ciddi İş Kazaları ile 15-19 Yaş Grubu 

Kaba İntihar Hızı göstergelerine ait Türkiye rakamları yer aldığından çalışmada ancak 

bu göstergelere yer verilmiştir. 

 

 

Tablo 7: İş Kazaları (Index: 1998 = 100) 

       Ülkeler/Yılla

r 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6   

Austria 107 105 100 99 92 83 84 79 79 77 72 
  

Belgium 99 96 100 96 82 83 72 68 65 62 60 
  

Czech 

Republic 96 91 100 93 91 91 89 80 81 80 78   
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Denmark 84 100 100 95 89 90 82 76 79 83 84 
  

Finland 98 98 100 91 89 87 85 83 83 88 88 
  

France 101 101 100 101 102 98 99 95 90 90 82 
  

Germany 103 101 100 99 96 88 82 74 73 65 66 
  

Greece 129 113 100 93 88 86 83 71 66 55 55 
  

Hungary 110 103 100 93 93 86 84 83 79 79 74 
  

Iceland : : : : : : : : : : : 
  

Ireland 104 115 100 : : : 100 105 94 101 107 
  

Italy 102 100 100 99 99 92 83 80 75 71 69 
  

Luxembourg 100 98 100 105 104 97 109 107 94 72 78 
  

Netherlands 109 107 100 108 105 92 100 82 73 100 : 
  

Norway 89 81 100 91 94 82 74 68 59 64 63 
  

Poland : 113 100 86 85 78 76 82 84 80 88 
  

Portugal 109 100 100 92 88 91 74 72 75 74 76 
  

Slovakia 96 107 100 92 87 83 77 68 54 52 64 
  

Spain 95 95 100 107 108 106 103 100 92 87 85 
  

Sweden 92 81 100 107 111 113 101 94 86 85 82 
  

Switzerland : : : : : : : : : : : 
  

United 

Kingdom 103 102 100 106 106 110 108 107 88 84 75 
  

AB 

Ortalamasi 101 100 100 98 95 91 88 84 78 77 76   

Turkey 94 107 100 84 85 90 84 83 82 65 : 
  

Kaynak: Eurostat, TÜİK Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2000-2009 

    

Ciddi iş kazaları göstergesi, referans olarak kullanılan 1998 (=100) yılının 

rakamlarıyla karşılaştırılarak, ciddi iş kazalarının görülme/ortaya çıkma oranını belirtir. 

Kaza oranı hesaplanırken şu formülasyon uygulanır: 

Kaza oranı= (Yıl boyunca vuku bulan ve işe 3 günden fazla gitmemesiyle 

sonuçlanan iş kazalarının sayısı / referans olarak alınan nüfusta istihdamda olan kişi 

sayısı) x 100.000 

İş kazası fiziksel veya ruhsal zararlara sebebiyet veren ve iş esnasında vuku bulan 
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bir durumdur. Bu durum üçüncü kişiler tarafından kaynaklanmış olduğu hallerde bile, iş 

yerinin dışında yapılan iş sırasında oluşan kazaları ve akut zehirlenme durumlarını da 

kapsar. Ancak söz konusu durumlar: işe gitme veya işten dönme yolunda oluşan kazaları, 

yalnızca tıbbi kökenli olayları ve meslek hastalıklarını içermez. (TÜİK, Sürdürülebilir 

Kalkınma Göstergeleri, 2000-2009). Ciddi İş kazası istatistiklerinde Türkiye’nin AB 

ortalamasına paralel ve bazı yıllarda daha az kaza oranlarının olduğu Tablo 7 

rakamlarından anlaşılmaktadır.  

 

 

 

Tablo 8: 15-19 Yaş Grubu Kaba İntihar Hızı (100.000 Kişide) 

    Ülkeler/Yıllar  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
       

Austria 12,6 9,6 11,4 11,3 9 8,1 8,2 5,8 6,6 7,4 
       

Belgium : : 8,2 8,9 7,3 6,3 7,1 8,3 6,7 : 
       

Czech 

Republic 5,7 6,6 6,5 6,5 5,6 6,4 4,5 6,5 4,9 7,2        

Denmark 6,1 5,3 3,1 4,3 3,2 3,1 2,1 3,5 3,2 : 
       

Finland 11,2 9,5 14 12,9 9,1 14,5 11,9 11,1 10,8 11,7 
       

France 5,6 4,6 5 5,4 4,4 4,5 4,1 4,7 4,8 4,7 
       

Germany 5,6 6,6 5,2 4,6 4,5 4,3 4,2 4,6 4,4 4,5 
       

Greece 1,1 1,8 1,1 1,3 1,5 1 1,5 0,5 1 1,1 
       

Hungary 7 7,5 6,4 7,9 6,2 6,4 6 6,7 7,1 5,9 
       

Iceland 14,3 : : 9,5 9,2 8,8 8,6 : : : 
       

Ireland 13,5 11,9 8,5 13 10,1 14,1 9,1 15,6 12,6 10,8 
       

Italy 2,3 2,4 2,6 : : 1,7 2,3 2,4 2,4 1,9 
       

Luxembourg : : : : : : 10,6 : : : 
       

Netherlands 3,5 4 3,2 3,3 3,9 4,4 3,3 2,9 4,3 4,8 
       

Norway 10,9 9,6 10,9 11,3 8,2 9,5 5,5 9,1 10,9 7,1 
       

Poland 8,4 8,7 8,6 8,8 9,3 9,2 9,4 10,3 9,9 7,9 
       

Portugal 2,2 2,8 2,2 1,8 2,4 1,5 1,7 2,1 2,8 2,5 
       

Slovakia 3,8 4,1 3,9 5,7 5,3 2,7 4 4,4 2,7 3,9 
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Spain 1,9 2,7 2,6 2,3 2,9 2,2 1,4 1,8 2,1 1,3 
       

Sweden 4,3 6,5 6,1 7,8 5,6 8 7,3 9,1 7,7 6,8 
       

Switzerland 11,3 6,7 8,5 6,7 6,6 8,3 8,6 8,1 7,5 5,3 
       

United 

Kingdom 4 3,4 2,7 3,2 3,1 3 3 3,1 3,2 3,3        

AB 

Ortalaması 6,8 6,0 6,0 6,8 5,9 6,1 5,7 6,0 5,8 5,5        

Turkey 6,7 5,9 7,2 6,7 6,0 6,2 5,5 5,8 4,9 : 
       

Kaynak: Eurostat, TÜİK Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2000-2009 
       

AB ülkelerinin önemsediği ve bir sağlık sorunu olarak algıladığı intiharlar için 

15-19 yaş grubu, 50-54 yaş grubu ve 85 yaş ve üzeri istatistiklerini kayıt altına aldıkları 

anlaşılmaktadır. Özellikle ergenlik çağda ortaya çıkan intihar vakaları üretkenliğe yeni 

adım atmış genç nüfus için önemli bir toplumsal sorun olarak görülmektedir. Orta ve 

Kuzey Avrupa ülkelerinde daha çok görülen intihar vakalarında Türkiye’nin kaba intihar 

hızı oranlarında benzer coğrafyada yer alan İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan gibi 

Akdeniz ülkelerinin oranlarının üzerinde olması da önemli bir bulgu olarak 

yorumlanabilir. 

5. Sonuç 

Bu çalışma ile Türkiye’nin seçilmiş sağlık göstergeleri bakımından bazı Avrupa 

Birliği ülkelerine göre ekonomik kalkınmışlık düzeyi incelenmeye çalışılmıştır. 

Uluslararası karşılaştırmalarda en sık başvurulan ve temel sağlık göstergeleri arasında yer 

alan Bebek Ölüm Oranları ile Doğuşta Beklenen Ortalama Yaşam Süresi rakamlarında 

Türkiye’nin son 10 yılda önemli mesafe kat ettiği anlaşılmaktadır. Bu iyileşmelerde milli 

gelirdeki artıştan sağlığa ayrılan payın artmasının, buna paralel kişi başı sağlık 

harcamalarında önemli miktarda artış sağlanmasının etkisinin olabileceği 

düşünülmektedir. Kişi başı sağlık harcamalarının artışında ise Sağlıkta Dönüşüm 

Programının özel sektör hastanelerini de erişilebilir kılmasının etkisi olabileceği tahmin 

edilmektedir.  

 Çalışmada Türkiye’nin 2001’den sonraki 10 yıllık dönemde temel sağlık 

göstergelerinde fark edilir ilerlemeler sağladığı ancak bunun insani gelişme indeksine 

yeterince yansıyamadığı sonucuna ulaşılmış olup, insani gelişme indeksinin çok 

parametreye dayanan ölçümünde yetişkin okuryazarlık, okullaşma, kişi başına düşen gelir 

gibi oranlarda ciddi artışların sağlanmasıyla insani gelişme indeksinde daha iyi bir 

sıralamada yer alınabileceği öngörülmektedir.  
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FARMAKOEKONOMİ VE GRİP AŞISININ MALİYET-FAYDA ANALİZİ 

 

Emine ÇETİN* 

İsmail AĞIRBAŞ** 

 

 

 

     ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de 15-64 yaş grubunda yer alan kişiler için grip aşısının 

maliyet-faydasını bulmak amaçlanmıştır. Çalışma sosyal perspektif ile yapılmış; 

ulaşılabilen tüm maliyetler ve sağlık çıktıları dikkate alınmıştır. Çalışmanın karar 

aşamalarını ve belirlenen stratejileri değerlendirmek için karar ağacı yöntemi 

kullanılmıştır. Grip hastalığının yaygınlığı, aşının etkililiği, doktora başvuru, 

komplikasyon gelişme ve yatarak tedavi yüzdeleri literatürden alınmıştır. Maliyetler 2012 

yılı fiyatları ile ve fayda kaliteye ayarlanmış yaşam yılları (Quality-Adjusted Life Years-

QALYs) ve kazanılan kaliteye ayarlanmış günler (Quality-Adjusted Days Gained-

QADG) cinsinden ölçülmüştür. Tüm maliyetler aynı yıl içerisinde gerçekleştiğinden 

iskonto yapılmamıştır. Çalışma sonucunda, değerlendirilen aşılama stratejilerinin aşılama 

yapılmamasına göre hem maliyet tasarrufu hem de fayda sağladığı bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Farmakoekonomi, maliyet-fayda analizi, grip aşısı, 15-64 yaş nüfus. 

ABSTRACT 

The aim of the this study to determine the cost-utility of influenza vaccination for 

healthy working adults influenza (from 15 to 64 years old) from a societial perspective. A 

decision tree waas conducted to simulate point of decision. The probability of the given 

influenza, the effectivenes of the vaccine, the visit to phisician, the complications and the 

hospitalization were derived from literature. The costs of events was taken acording to 

2012 prices. The outcome of health states indicated qality-adjusted days gained (QADG) 

and qality-adjusted life years (QALYs) gained. Because all evets ocur same years 

discounting was not performend. The result of the study is every rate of vaccination, in 

the analisis gains cost saving and utulity. 
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1.Giriş 

1.1. Farmakoekonomi 

           Farmakoekonomi; sağlık ekonomisinin ilaç tedavilerinin maliyet ve yararlarına 

odaklanmış dalı olarak tanımlanmaktadır (Ahuja ve diğ., 2004:80). Bir başka tanıma göre 

Farmakoekonomi; sağlık ekonomisinin farmasötik ürünler ile ilgilenen özelleşmiş şekli 

ve farmasötik ürün ve hizmetlerin insan, sağlık sistemi ve toplum üzerine etkilerini 

incelerken bu ürünlerin maliyetini de değerlendiren sosyal bir bilim olarak ifade 

edilmiştir. Öncelikli amaçlarından birisi, hangi sağlık hizmetinin harcanacak her lira için 

en fazla sağlık sonucu yarattığını belirlemektir (Wertheimer ve Chaney 2003:2). 

Farmakoekonmik çalışmalar kaynak tahsisi ve fayda düzeyinin belirlenmesinde bir çıkış 

noktası işlevi görmektedir (Ahuja ve diğ., 2004; S:80). 

 

Genel sağlık harcamalarının hızla artması, sağlık harcamalı içerisinde de ilacın 

önemli bir yer tutuyor olması, sağlık hizmetlerinde tasarruf arayışlarını bu noktaya 

yönlendirmiştir. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak ilaç geliştirme süreçlerinde etkinlik ve 

güvenliğin belirlenmesinin ardından birçok geri ödeme kurumu tarafından ön koşul 

olarak kabul edilen ıv. faz çalışmaları ilacın maliyet-etkililiğini belirlemek üzere yapılan 

farmakoekonomik çalışmalardan oluşmaktadır (Walley ve Haycox, 1197: 343). 

 

 İlaç maliyetlerini azaltma girişimlerinin diğer tarafında tıbbi tedaviler içerisinde 

ilaçların önemi yer almaktadır. Hem ayakta ve hem de yatarak tedavilerde ilaçların rolü 

artmıştır. Birçok hastalıkta yeni ilaçların geliştirilmesi ile mortalite (ölüm) oranları 

düşmekte, daha önce yatarak tedavi gerektiren durumlar ayakta tedavi edilebilmekte ve 

yatış gerektiren durumlarda da yatış süresinde önemli düşüşler gözlenmektedir (Bootman 

ve diğ. 1996:2). Bu kadar önemli ve pahalı olduğu açık olan bu teknolojiyi yönetmenin 

yolu harcanan paranın karşılığında istenilen sağlık sonuçlarının alınıp alınmadığının 

belirlenmesi olmalıdır.    

 

Farmakolojik ürünlerin maliyet ve sağlık sonuçlarının değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek çok sayıda ekonomik analiz bulunmaktadır.  Bu analizler başta Maliyet-

Etkililik Analizi (Cost-Effectiveness Analysis), Maliyet-Yarar Analizi (Cost-Benefit 

Analysis) ve Maliyet-Fayda Analizi (Cost-Utility Analysis) olmak üzere, maliyet 

Minimizasyonu (Cost-Minimisation Analysis), Hastalıkların Maliyeti Çalışmaları (Cost-

of-Illness Studis) ve Maliyet-Sonuç Analizidir (Cost-Concequences Analysis). Bu 

analizlerden hangisinin kullanılacağı analiz sonuçlarının kullanılacağı yere, 

değerlendirilmek istenen girişime ve ulaşılabilinen sağlık çıktılarına bağlıdır. Söz konusu 

analizlerin farklı birbirlerine üstün oldukları yönleri bulunmaktadır (Drummond vd. 

1997:10). 

2. Grip Aşısının Maliyet-Fayda Analizi İle Değerlendirilmesi 

2.1. Çalışmanın Alanı 

 

Grip hastalığı her yıl işgücünün %5-10’unun ve milyarlarca liranın kaybına neden 

olmaktadır  (Rothberg ve Rose, 2005: 68). ABD’de her yıl influenza enfeksiyonlarına 

bağlı 30000’in üzerinde ölüm, 200000’nin üzerinde hastane yatışı ve milyonlarca doktor 

ziyareti gerçekleşmektedir. Genel olarak sağlıklı ve bir kronik hastalığı olmayan 

bireylerde ölüm olasılığı düşünülmemekle birlikte, insandan insana geçişin arttığı 
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durumlarda influenza virüsünün aşılanmamış kişilerde komplikasyonlar ve ölüme neden 

olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte söz konusu toplumun kesimin aktif çalışma 

döneminde veya eğitim sürecinde olması önemli işgücü ve eğitimlerinin etkilenmesine 

neden olmaktadır (Muenning ve Kahn, 2001: 1879).  

0-6 yaş çocukların, kronik hastalığı olanların ve 65 yaş üzeri nüfusun aşılanması 

DSÖ, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ve T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından önerilmekte ve ekonomik çalışmalar maliyet tasarrufu sağladığını 

göstermektedir. Ancak nüfusun büyük kısmını oluşturan 15-64 yaş grubunda ve bir sağlık 

sorunu olmayan kişilerin aşılanıp aşılanmaması konusunda net bir karar 

oluşturulamamıştır. Bu kararsızlığın nedenlerinden ilki tüm toplumun aşılanması belki aşı 

yapılmasa da hastalanmayacak olan kişileri aşının basit yan etkilerine ve/veya çok ender 

olsa da Guillain-Barre sendromuna maruz kalmalarına neden olabileceğidir. Diğer neden 

ise geniş kesimlerin aşılanmasının getireceği maliyetin, daha küçük bir grubun 

hastalığının tedavisini aşıp aşmayacağıdır (Muenning ve Khan, 2001: 1880).    

Enfeksiyon hastalıklarında aşılama kişileri hastalıklardan direkt korumasının 

yanında, toplumun geri kalan üyelerine hastalık geçişini de engellemesi sayesinde 

endirekt koruma da sağlamaktadır. Bazı durumlarda aşılamanın endirekt toplumsal 

faydası direkt kişisel faydayı aşabilmektedir. Grip hastalığının da bir tür enfeksiyon 

hastalığı olması, hatta birçok enfeksiyon hastalığına göre çok daha kolay bulaşabiliyor ve 

yaygın olması nedeni verilen önemi hak etmektedir. Çalışma sonuçlarına göre hastalığın 

geçişleri de dikkate alındığında toplumun %10’unun aşılanması ile  %17’sine koruma 

sağlanabileceği görülmüştür. Aşılama oranlarının belirli bir miktara kadar (%40) 

artırılması, yine geçişlerin engellenmesi nedeni ile etkililik oranının artmasını 

sağlamaktadır. Sırası ile toplumun %20, %30 ve %40 oranlarında aşılanması hastalıktan 

%36, %63 ve %95 koruma sağlamaktadır. buna karşın aşılama %50’nin üzerinde 

yapılması; aşılama maliyetlerinin yükselmesi ve marjinal etkililiğin düşmesine bağlı 

olarak maliyet-etkililiği düşürmektedir (Ibuka vd. 2012: 442-444).      

Salgınların olduğu dönemlerde hastalığın görülme oranı %70’lere ulaşabilmekte 

ve çok sayıda ölüme neden olabilmektedir. Ortalama bir grip sezonunda hastalığın 

yaygınlığı yaklaşık %35 olarak gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalar toplumun 

%20’sinin aşılanması ile %35 yani ortalama bir sezon için yeterli koruma sağladığını 

göstermiştir (Ibuka vd. 2012:42).      

2.2. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada Türkiye’de yaşayan, herhangi bir kronik hastalığı olmadığı kabul 

edilen, 15-64 yaş nüfusun %0, %10, %20, %30 ve %40 oranında aşılanmasının maliyet-

fayda oralarının bulunması amaçlanmıştır. Analiz sosyal perspektif ile yapılmış, 

ulaşılabilir tüm maliyetler ve sağlık çıktıları analize alınmıştır.  

2.3. Çalışmanın Metodu 

Çalışmada aşılama ile ilgili karar aşamalarını göstermek üzere karar ağacı 

kullanılmıştır. Her dört stratejide de aynı karar aşamalarının olması nedeni yalnızca 

aşılamama yapılmaması ve yapılmaması metot üzerinde gösterilmiştir.  İlgili karar ağacı 

şekil 2.1’de gösterilmiştir.  
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Grip

Aşı yok

Aşılama

Hastalık yok

Hastalık 

Hastalık yok

Dr. Başvuru

Dr. Başvuru
yok

Komplikasyon yok

Komplikasyon 

Hastaneye Yatış

Ayaktan Tedavi

Hastalık 

Dr. Başvuru

Dr. Başvuru

Dr. Başvuru
yok

Komplikasyon yok

Komplikasyon 

Ayaktan Tedavi

Hastaneye Yatış

 

Şekil 2.1: Grip Aşısı Uygulanmasında Oluşabilecek Durumların Karar Ağacı Yöntemi 

İle Gösterimi. 

2.4. Çalışmanın Verileri 

Çalışmanın evreni 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus olarak 

belirlenmiştir. Bu nüfus TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2011 tarihi itibarı ile 50.346.979 

kişidir ve toplam nüfusun % 67,4’ünü oluşturmaktadır (TÜİK). 

Aşının etkililik verileri Ibuka ve diğ. (Ibuka ve diğ. 2012; S: 442) ve aşılama 

oranları, hastaların doktora başvurma olasılığı, komplikasyon gelişme olasılığı, hastane 

yatış oranı ve hastalık durumunda beklenen Kazanılan Kaliteye Ayarlanmış Günler 

(Quality-Adjusted Days Gained-QADG) Rothberg ve Rose 2005 (Rothberg ve Rose, 

2005; S:70) çalışmalarından alınmıştır.   

2.5. Maliyetler 

Direkt maliyetler kapsamında; aşı ve diğer ilaç tutarları, hizmet sunucuların 

ücretleri ve hizmete ulaşım bedeli değerlendirilmiştir. Endirekt maliyetler içerisinde, 

hastanın aşı yaptırmak, tedavi almak ve hastalık nedeni ile dinlenme için işinden uzak 

kaldığı süreler değerlendirilmiştir. Girişimin tüm maliyetleri 2012 yılı fiyatları içerisinde 

gerçekleştiğinden iskonto yapılmamıştır 

Çalışmanın maliyet başlıkları karar ağacı üzerinde gösterildiği süreçlerden 

kaynaklanmaktadır. Farklı oranlarda aşılama yapılması ve yapılmaması durumunda grip 

hastalığına yakalananlar olmaktadır. Hastalığın hafif seyretmesi durumunda bazı hastalar 

süreci evlerinde dinlenerek ve beslenme düzenlemeleri ile geçirirken bir kısmı doktora 

başvurmayı tercih etmektedir. Ancak her iki durumda da hastanın işgücü kaybı 

olmaktadır. Doktora başvuru durumunda iş gücü kaybına ek olarak hizmete erişim 

maliyeti, doktor ve hemşirenin hasta muayenesi için harcadığı zaman ve reçete bedeli 

nedeni maliyetlere eklemek gerekmektedir. Hastaların önemli bir kısmı bu süreçte tedavi 

olurken bir kısmında gribe bağlı komplikasyonlar gelişebilmekte ve ilave antibiyotik 

kullanımına ihtiyaç duyabilmektedir. Yine bu grubun bir kısmı ayakta tedavi ile 

iyileşememekte ve yatarak tedaviye ihtiyaç duyabilmektedir.  Aşılama yapılması 

durumunda aşılama için gerekli bir ilave maliyet söz konusu olmaktadır.  
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 Çalışmada ilk strateji olarak ilgili grubun hiç birinin aşılanmaması 

değerlendirilmiştir. Bu stratejinin maliyetleri grip hastalığı, ayakta tedavi edilen pnömoni 

ve yatarak tedavi olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır. 

Grip hastalığının görülmesi durumunda her hastalığa bağlı olarak, ortalama 2,8 

gün işgücü kaybı yaşanmaktadır. Grip hastalığına maruz kalanların %40’ı doktora 

başvurmaktadır. Doktora başvuruda gerçekleşecek ücretler; işgücü kaybına ek olarak 

hemşirenin ücreti (15 dk), hekim ücreti (15 dk), hastanın muayene nedeni ile işinden uzak 

kalması, hizmete erişim bedeli (gidiş-geliş minibüs ücreti) ve tedavi için reçete edilen 

ilaçların tutarlarından oluşmaktadır.  İlaç bedelini bulmak için girip teşhisi için 

düzenlenmiş olan reçeteler incelenmiştir. İncelenen reçetelerden en düşük 9,22 TL, en 

yüksek 59,63TL olmak üzere ortalama 28,725TL maliyet sonucuna ulaşılmıştır.  

Grip hastalığının en sık görülen komplikayonu pnömonidir. Pnömoni şiddetine 

bağlı olarak ayakta veya yatarak tedavi edilebilmektedir. Ayakta tedavi ortalama 

maliyetini bulmak için yine düzenlenmiş reçeteler incelenmiştir. Reçete tutarları en düşük 

13,68 TL, en yüksek 41,13 TL ve ortalama 23,18 TL olarak bulunmuştur. Ayakta tedavi 

ücreti olarak hekimin ve hemşirenin 15 dakikalık zamanı, hastanın 7 günlük zamanı ve 

ortalama reçete bedeli alınmıştır.  

Yatarak tedavilerde ise ortalama yatış süresi 7,22 gün ve ortalama tedavi tutarı 

1541,28 TL olarak bulunmuştur. Hastanın işinden uzak kalma süresi hastanede yattığı ve 

evinde istirahat ettiği süre toplamı 14 gün olarak kabul edilmiştir. Hastane yatış 

ücretlerine işçilik ücretleri de dahil edildiğinden çalışanların maliyeti ayrıca 

hesaplanmamış, yatışlar nedeni ile oluşacak işgücü kaybında sadece hasta 

değerlendirilmiştir.  

Aşılama maliyetlerinin hesaplanmasında; aşının birim maliyeti (10 TL), 

hemşirenin ücreti (5 dk),  hastanın işinden uzak kalma süresi (1 saat), kişinin hizmete 

ulaşım bedeli (gidiş-geliş minibüs ücreti=4 TL) alınmıştır. 

Ücret hesaplamalarında toplumsal perspektif ile analizlerde vergilerinin transfer 

harcaması olması nedeni ile dikkate alınmamış, net değerler kullanılmıştır. Hemşire 

maaşı 2 200 TL ve bir aile hekiminin ortalama ücreti ise 4 000 TL olarak kabul edilmiştir. 

Hemşirenin ve doktorun ayda 20 gün 8 saat çalıştığı kabul edilmiştir. Hemşirenin 

dakikalık ücreti 0,23 TL, doktorun dakikalık ise 0,41 TL bulunmuştur. Hizmet alanların 

ücreti ayakta tedaviler ve aşılamada iş yerinden uzaklaşma söz konusu olması nedeni ile 

en düşük memur maaşı alınmış ve saatlik 0,95 TL bulunmuştur. Hastalık nedeni ile 

işgücü kayıplarında ise 2012 yılı kişi başına milli gelir olarak (10505$*1,80= 18907,2 

TL) kabul edilmiş olup, saatlik ücreti 2,16 TL hesaplanmıştır. 

2.6. Çalışmanın Etkililik ve Fayda Verileri 

 

 Çalışmanın etkilik verisi grip aşısının toplumu grip hastalığı ve 

komplikasyonlarından koruma düzeyi olarak belirlenmiştir. Koruma düzeyinin dışında 

kalanların grip hastalığı ve komplikasyon vaka sayıları bulunmuş, ardından her vakada 

yaşam kalitesi etkilenen günler bulunmuştur. Etkilenilen günlerde gerçekleşmesi 

beklenen yaşam kalitesi değişimleri; 1 mükemmel sağlık, 0 (sıfır) ölümü göstermek 

üzere, sağlık kalitesi indeksi (the Quality of Well-Being Index) ile ölçülmüştür (Rothberg 

ve Rose, 2005:70).   Bu sağlık çıktısının faydaya çevrilmesinde kazanılan kaliteye 

ayarlanmış günler (quality-adjusted days gained-QADGs) ve kazanılan kaliteye 

ayarlanmış yaşam yılları (quality-adjusted life years- QALYs) olarak alınmıştır. Sağlık 

çıktıları fayda; Hesaplamalarda hastalık nedeni ile kaybedilen günler ile işlem yapılmış, 

ardından kazanılan kaliteye ayarlanmış günlere çevrilmiş, son aşamada ise QALYs 

hesaplanmıştır.  
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Hastane yatış oranı, hastaların doktora başvurma olasılığı, komplikasyon gelişme 

olasılığı, hastalık durumunda beklenen QADGs literatürden alınmıştır. Literatür verilerine 

göre yaşam kalitesi grip hastalığı durumunda 0,6, hastane yatışında 0,4 ve aşıya bağlı 

gelişen yan etkilerde 0,999 olarak gerçekleşmektedir (Rothberg ve Rose, 2005, S: 70).  

Literatürde ayakta geçirilen pnömoni yaşam kalitesi için bir değer belirlenmemiş olup, 

yazarlar tarafından 0,5 değeri atanmıştır.  

2.7. Çalışmanın Varsayımları 

- Her grip hastalığı durumunda 2,8, ayakta geçirilen pnomoni durumunda 7 ve yatarak 

tedavide 14 gün işgücü ve yaşam kalitesi kaybı gerçekleştiği kabul edilmiştir. 

- Gençlerde grip nedeni ölüm görülme olasılığının çok az olmasından ve yeterli verinin 

olmamasından dolayı ölüm gerçekleşmediği kabul edilmiştir. 

- Çalışmada normal bir grip sezonu olduğu kabul edilmiş ve hastalığın yaygınlığı %35 

alınmıştır. 

2.8. Çalışmanın Kısıtlılıkları 

- Çalışmada Türkiye’ye ait verilere ulaşılamadığından, uluslararası olasılıklar 

değerlendirilmiştir. 

- Girişimlere atfedilebilecek sabit maliyetlere ulaşılamamıştır. 

- Gribin en sık görülen komplikasyonu olması nedeni ile pnömoni değerlendirilmiş, diğer 

komplikasyonlar değerlendirilememiştir. 

2.9. Çalışmanın Bulguları 

      2.9.1. Maliyet Bulguları 

Çalışmada topluma %0, %10, %20, %30 ve %40 oranında aşı yapılması olarak beş 

strateji değerlendirilmişti. Bu stratejilere ilişkin maliyetler tablo 2.1’de verilmiştir. Analiz 

bulgularına göre en pahalı strateji hiç aşılamanın yapılması olup, 3.523.564.641,1 TL 

olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştır. Bu stratejinin maliyetinin diğer stratejilerden 

oldukça yüksek olduğu ve aşılama yüzdesi arttıkça toplam maliyetlerin düştüğü 

görülmektedir. En ucuz strateji ise toplumun %40’nın aşılanması olup 509.831.437,9 TL 

olarak bulunmuştur. Diğer bir ifade ile toplumun %40’ının aşılanması hiç aşılanmamasına 

göre 6,9 kat daha ucuzdur.  

 

Tablo 2.1. Aşılama Stratejilerinin Maliyet Başlıkları. 

 

Stratejilerin maliyetlerinin uygulama ve yöntemin uygulanması (aşılama 

maliyetleri) bakımından ayrılması tablo 2.2’de verilmiştir. Bulgulara göre aşılama oranı 

arttıkça uygulama maliyetlerinin arttığı, buna karşın grip hastalığı ve komplikasyonlarına 

bağlı maliyetlerinin düştüğü görülmektedir. Hastalık maliyetleri %100 ile %36,5 

aralığında değişmektedir.  
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Tablo 2.2. Aşılama Stratejilerinin Aşılama ve Hastalık Maliyetleri Dağılımları.  

 

Hastalığın önemli bir işgücü kaybına yol açtığının bilinmesi nedeni ile uygulanan 

stratejilerin maliyetlerinin değerlerlendirilebileceği bir başka yaklaşım da toplam 

maliyetler içerisinde işgücü kaybı oranıdır ve tablo 2.3’te verilmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında yine en yüksek işgücü kaybı aşılama yapılmasında görülmekte ve aşılama 

oranı arttıkça işgücü %31,8’e kadar düşmektedir. Analiz sonuçlarına göre toplumun 

%40’ının aşılanması ile işgücü kayıpları %69,3 azaltılabilmektedir. 

Tablo 2.3. Aşılama Stratejilerinin İşgücü Kayıplarının Kaynakları.  

 

2.9.2. Fayda Bulguları 

Çalışmanın fayda bulguları tablo 2.4’te gösterilmiştir. Tabloda kaybedilen QADG, 

kazanılan QADG ve QALYs ayrı ayrı gösterilmiştir. Kazınılan QADG hesaplamasında 

aşılamanın yapıldığı stratejiler yapılmaması ile karşılaştırılmış, çıkarma işlemi ile 

bulunmuş olup, aşılama yapılmadığından hiçbir fayda sağlanamamış olduğundan bu 

stratejinin faydası sıfır bulunmuştur. Kazanılan QALYs ise kazanılan QADG’in 365’e 

bölümü ile ulaşılmıştır.  

Analiz bulgularına göre aşılama oranın artması ile birlikte kazanılan QADG ve 

QALYs sayıları da artmaktadır. En yüksek faydayı sağlayan strateji olan toplumun 

%40’nın aşılanması ile 20.693,7 tam kaliteli yaşam yılı kazanılacağı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Tablo 2.4. Aşılama Stratejilerinin Kaybedilen ve Kazanılan Fayda Miktarları.  

 

2.9.3. Maliyet-Fayda Analiz Bulguları  

Tablo 2.4’te grip aşısı uygulama stratejilerin maliyet-fayda analizi gösterilmiştir. 

Analizde stratejiler en düşük maliyetten en yükseğe göre sıraya konulmuştur. Girişimlerin 

maliyetinden kendilerinden sonra gelen yöntemlerin maliyetinin çıkarılması ile marjinal 



 

1169 
 

maliyet (∆C) ve yine aynı yöntem ile marjinal fayda (∆U) hesaplanmıştır. Çalışma 

bulgularında maliyeler artarken elde dilen faydanın azalmasına bağlı olarak tüm etkilik 

verileri negatif bulunmuştur.  Marjinal maliyetlerin, marjinal faydalara bölünmesi ile 

marjinal maliyet-fayda oranları (İcremental Cost-Utulity Ratio-ICUR) (∆C/∆U) 

hesaplanmıştır. Fayda değerlerinin negatif olması bu değerlerin de negatif bulunmasına 

neden olmuştur.  Ayrıca QALYs başına ortalama maliyeti bulmak için, toplam 

maliyetlerin toplam faydaya bölünmesi ile ortalama maliyet-fayda oranı hesaplanmıştır. 

Tablo 2.5. Maliyet-Fayda Analizi. 

 

     Maliyet-fayda analizi bulgularına göre maliyet tasarrufu ve yüksek fayda elde etmek 

için uygulanacak en uygun strateji toplumun %40’na grip aşısı uygulanmasıdır. Bu oranın 

altında bir uygulama hem ilave maliyet getirmekte hem de toplumun elde edeceği fayda 

miktarını düşünmektedir.  

3. Tartışma ve Sonuç 

 Literatürde araştırmada değerlendirilmeyen %50 aşılama stratejisinin marjinal 

maliyeti artırırken, marjinal faydayı düşürdüğü bildirilmiştir. Bu durumun nedeninin %40 

ile %95 fayda düzeyine ulaşılmış ve ilave fayda kazanmanın zor oluşudur. %50’nin 

üzerindeki her aşılama oranının ise yalnızca ilave aşılama maliyeti getireceği 

bildirilmiştir (Ibuka vd. 2012:444).  

 Çalışmada kullanılan verilerden beklenin aksine grip hastalığı reçete tutarlarının ve 

pnömoni reçetelerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.  Bu durumun nedeni teoride 

grip hastalığının ilk aşamalarında antibiyotik kullanılmaması gerektiğidir. Ancak 

incelenen reçetelerin büyük kısmında antibiyotiklerin de yer alması grip hastalığı 

tedavisinin maliyetini yükseltmektedir. 

Türkiye’de yaşayan 15-65 yaş grubunun aşılanmaması veya %40’ın altında 

aşılanması başta işgücü kaybı kaynaklı olmak üzere, önemli maliyetlere ve fayda kaybına 

yol açmaktadır.  Örneğin bu oranda bir aşılama politikası ile 3.013.733.203,2 TL tasarruf 

ve 20.693,7 QALYs fayda sağlanabilecektir. Toplumun aşılanmasında %40 tercih 

edilmesinin QALYs başına ortalama maliyeti 20 693,7 TL iken %10’una aşı uygulamanın 

maliyeti 450 955 TL olup, aşı uygulamamanın faydası sıfır olduğu için bu anlamda bir 

karşılaştırma yapılamamaktadır.  
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SAĞLIKTA TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME VE BİLGİSAYAR 

TOMOGRAFİSİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN 

MALİYET-FAYDA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Bu çalışmada bir hastane için BT ve MR cihazlarının sağlık teknolojisi açısından 

ekonomik değerlendirilmesi ve bu teknolojilerin yatırım projesi önceliğinin 

belirlenmesine örnek oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Gereç-Yöntem: Çalışmada ekonomik değerlendirme yöntemi olarak Maliyet-

Fayda Analizi ve proje değerlendirme yöntemi olarak Net Bugünkü Değer Yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma teknolojileri hizmet sunucu perspektifi yönünden 

değerlendirilmektedir. Çalışma verileri litetarür çalışmaları, hastane görüşmeleri ve 

uzman görüşleri sonucu elde edilmiştir. Her iki yöntemle elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılarak duyarlılık analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışma sonucunda BT cihazı projesinin Net Bugünkü Değerinin MR 

cihazı projesi Net Bugünkü Değerine göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Aynı zamanda BT cihazı Maliyet-Fayda Oranının MR cihazına göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 

Sonuç: Kısıtlılıklar ve varsayımlar altındaki bir hastane için BT cihazının MR 

cihazına göre öncelikli bir proje olduğu ve BT cihazının MR cihazına göre daha etkin bir 

teknoloji olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hastane, BT cihazı, MR Cihazı, Maliyet Fayda Analizi   
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ABSTRACT  

Economic evaluation of CT and MR equipment in respect of health technology 

for a hospital, and determination of priority of this technology in investment projects can 

be an example of implementation such practices.  

Materials-Methods: Cost-utility analysis as an economic evaluation method and 

net present value as a project evaluation method were used in this research. Technologies 

were evaluated from provider perspective. Data were received from literature search, 

interviews with hospital staff and expert views. A sensitive analysis was conducted by 

comparing results that obtained from two methods.  

Results: Net present value of CT was found higher than net present value of MR 

in this research. At the same time, it was found that cost utility ratio of CT is higher than 

MR. 

Conclusion: Under limitations and assumptions, it is concluded that CT has more 

priority than MR, and CT is a more efficient technology than MR for a hospital. 

 

Key Words: Hospital, CT, MR, Cost-Utility Analysis 

 

1. Giriş 

Sağlık sistemleri yirminci yüzyıl boyunca ülkelerin politik ve sosyal koşulların 

çeşitliliği yansıtan bir karmaşıklık içinde farklı hızlarda ve farklı derecelerde gelişmiştir. 

Tüm sistemler çeşitliliğine bakılmaksızın ancak nüfusunun tamamının sağlığının 

iyileştirilmesi amaç edinir. Bu amaca ulaşmak için bir sağlık sistemi özellikle sağlık 

finansmanı ve sağlık hizmetleri sunma gibi çoğu fonksiyonu sağlamak durumundadır. 

Mevcut kaynakların sınırlı olması sağlık hizmetleri sunumunda bazı kararların alınmasını 

gerektirir.  Bu kararlarda önerilen müdahalelerin sağlık sistemi organizasyonunda nasıl ve 

ne şekilde yer alacağının belli olması, mevcut kaynaklarla en uygun sağlık kazanımın 

sağlanması ve aynı zamanda insanların beklentilerine saygılı olması 

beklenmektedir(Velasco-Garrido & Busse, 2005:1).  

Eldeki kaynaklar toplumun sağlık ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya 

yetmeyecek ve hizmet kısıtlaması kaçınılmaz hale gelecektir. Elliott ve Payne (2005:1-

10) sağlık kaynaklarının tahsisinde ortaya çıkan ve birbiri ile tutarlı olmayan üçlü bir 

açmaza dikkat çekmektedir. Bu açmaz, herhangi bir sağlık sistemi hem kapsamlı, hem 

yüksek kalitede hem de herkes için erişilebilir sağlık hizmeti aynı anda sunmasının 

mümkün olmamasıyla ilgilidir. Bu durumda ülkelerin sağlık hizmeti verirken bazı 

kısıtlamalara başvurmaları kaçınılmaz hale gelmektedir. Hizmet kısıtlaması açık veya 

örtülü olarak yapılabilir. Örtülü hizmet kısıtlama, sağlık sisteminde günlük aktivitelerde 

yapılmasının yanında bu sürecin şeffaf bir görünümü olmaması sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Diğer taraftan açık hizmet kısıtlamaları şeffaf karar sürecinden dolayı tüm 

taraflar tarafından bilinmektedir. Günümüzde sağlık kaynak tahsisi kararlarında açık 

hizmet kısıtlama ilkelerinin gittikçe artan bir şekilde kullanıldığı görülmektedir(Tatar ve 

Wertheimer, 2010:5). 

 Bu çalışmada açık hizmet kısıtlamalarında kullanılan araçlardan biri olan ve 

karar vericilere yön gösteren Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) ele 

alınacak ve bir uygulama örneği verilmeye çalışılacaktır. 
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1.1. Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi 

Sağlık Teknolojisi değerlendirmesi tanımından önce sağlık teknolojisi kavramını 

açıklamak gerekirse; sağlık teknolojisi, aşılar, ilaçlar, cihazlar, medikal ve cerrahi 

prosedürler ile sağlığın korunması ve sürdürülebilirliği sağlayan sistemler olarak 

tanımlanabilir(www.inahta.net). 

 Sağlık Teknolojisi değerlendirmesi ise sağlık teknolojisinin etkilerinin ve/veya 

özelliklerinin sistematik olarak değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme ile teknolojiler 

doğrudan arzulanan sonuçlardan yanı sıra dolaylı arzulanmayan sonuçlara da ulaşılabilir. 

Değerlendirmedeki ana amaç sağlık hizmetlerinde sağlık teknolojisi ile ilgili politika 

bilgisi sağlamaktır. STD disiplinler arası gruplar tarafından çerçeveleri belirlenmiş çeşitli 

analitik yöntemler kullanarak yürütülmektedir(Facey, 2006:27).  

STD bir sağlık teknolojisinin sağlık sistemi ve hastaların yaşamlarının üzerinde 

sosyal ve etik etkilerini, klinik etkinliği ve/veya maliyet-etkililiği sistematik olarak 

değerlendirilmesidir(Single ve diğ., 2009:16). 

STD Sağlık politikacıları, sağlık yöneticileri, idareciler, geri ödeme kurumları, 

hasta haklarının savunucuları ve STD kurumları tarafından kullanılmaktadır(Sorenson ve 

diğ., 2008:3). 

 

1.2. STD Kavramları 

1.1.9. 1.2.1. Perspektif 

STD ekonomik değerlendirmede kullanılan perspektifler hastalar açısından 

perspektif, sağlık hizmetleri açısından perspektif ve toplum perspektifidir. Aşağıdaki 

tabloda hangi perspektifte hangi girdilerin kullanılacağı gösterilmektedir. 

 

 

Tablo 1. Ekonomik Değerlendirmede Kullanılan Perspektifler ve İlişkili Maliyetler 

Perspektifler Maliyet Türü 

T
o

p
lu

m
sa

l 
P

er
sp

ek
ti

f 

K
a

m
u

 Ö
d

em
e 

K
u

ru
m

u
  Kamu tarafından finanse edilen direkt maliyetler 

(sağlık hizmetleri dışındaki) (örneğin evde bakım, 

özel eğitim) 

K
a

m
u

 
T

a
ra

fı
n

d
a
n

 

F
in

a
n

se
 

E
d

il
en

 

S
a

ğ
lı

k
 H

iz
m

et
li

 

Kamu tarafından finanse edilen direkt maliyetler 

(örneğin ilaç, tıbbı malzeme, acil sağlık hizmetleri, 

hastane hizmetleri rehabilitasyon hizmetleri) 

Hasta ve ailelerine olan direkt maliyetler (örneğin 

cepten yapılan ödemeler, seyahat harcamaları) 

 Hasta ve ailelerine mal olan zaman maliyetleri 

(örneğin iş zamanından kayıp) 

 Üretkenlik kaybı maliyetleri( örneğin işe gitmeme 

sonucu oluşan üretim kaybı, hasta yerine işe alınan 

kişilerin işverene kattığı maliyetler) 

Kaynak: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 2006 
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1.1.10.  

1.1.11. 1.2.2. Maliyetler 

 Genellikle oldukça kolay elde edilen fiyatların aksine, maliyetlerin ölçülmesi daha 

zordur. Fiyat bir ürün veya hizmet için istenen ödeme miktarı iken maliyet kavramı bir 

ürününün veya hizmetin oluşturulmasında kullanılan veya tüketilen kaynakları ele alır. 

Maliyet kavramının içinde bir takım terimleri anlamak gerekmektedir. Bunlar direkt 

maliyet ve indirekt maliyet, sabit ve değişken maliyet, ortalama ve marjinal maliyet ve 

fırsat maliyeti olarak sıralanabilir(Bootman ve diğ., 2012:41-43). 

  

1.1.12. 1.2.3. Duyarlılık Analizi 

Duyarlılık analizi bir projenin kapsamında yer alan değişken ve parametrelerin 

nasıl ve hangi derecede projenin getirilerini etkileyeceğini inceleyen bir yöntemdir. 

Dolayısıyla temel amacı, bir değişkenin (fiyat, satış miktarı, indirgeme oranı, v.b) 

değişim aralığı içindeki değişmelerinin proje sonucu üzerindeki etkilerini hesaplamaktır. 

Ancak duyarlılık analizinde bir değişkendeki değişmelerin projenin sonucu üzerindeki 

etkisi incelenirken diğer değişkenlerin değerleri sabit tutulur(Sarıaslan, 1997:234).  

 

1.1.13. 1.2.4. İndirgeme 

Zaman tercihi para ile ilişkilidir. Parayı daha sonra almaktansa şimdi almayı 

tercih ederiz, çünkü bu arada fayda ve getiri sağlayabilir. Aynı nedenden dolayı, parayı 

şimdi ödemektense daha sonra ödemeyi tercih ederiz. Diğer bir ifade ile bugünkü bir 

dolar yarınki bir dolardan daha değerlidir. Bu anlamda indirgeme oranları 

kullanılır(Bootman ve diğ., 2012:58). Literatürde kullanılan indirgeme oranları %2-%6 

arasında değişmekle birlikte, %3 ve %5 en sık kullanılan oranlardır. Maliyetler ve 

sonuçlarda belirsizlik söz konusu ise, önce belirsizlik sorunu çözülür sonra indirgeme 

oranı uygulanır. Ayrıca indirgeme oranlarının, %0-%7 arasındaki değerler kullanılarak 

bulgulara etkisinin duyarlılık analizi ile değerlendirilmesi önerilmektedir (Özgen ve 

Tatar, 2007:109-137). 

 

1.3. STD’de Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri 

Ekonomik değerlendirme, iki ya da daha fazla girişimin ya da hizmetin maliyet 

ve faydalarının karşılaştırılmasıdır(Elliott ve Payne, 2005:1-10). Yüksek kaliteli bir 

ekonomik değerlendirmenin karar vericilere kullanışlı olan ve uygun zamanında bilgi ile 

sunması gerekir(Dobson ve diğ., 2006:1-3). Dört tip ekonomik değerlendirme analizi 

bulunmaktadır. Bunlar: 

 Maliyet-Minimizasyonu Analizi (Cost-Minimization Analysis) 

 Maliyet-Etkililik Analizi (Cost-Effectiveness Analysis) 

 Maliyet-Fayda Analizi (Cost-Utility Analysis)  

 Maliyet-Yarar Analizi (Cost-Benefit Analysis)’dir. 

 

1.1.14. 1.3.1. Maliyet-Minimizasyonu Analizi 

 İki veya daha fazla girişim değerlendirilip belirli sonuç veya sonuçlar açısından 

eşdeğer oldukları gösterildiğinde veya varsayıldığında, her bir girişim ile ilişkili maliyet 

değerlendirilebilir ve kıyaslanabilir. Bu tipik maliyet analizi, maliyet-minimizasyonu 

analizi olarak tanımlanır(Bootman ve diğ., 2012:5). Sağlık sektöründe aynı sonuçları 

ortaya çıkaran müdahalelerin sınırlı sayıda olması nedeniyle bu tekniğin kullanımı çok 

yaygın değildir. Örneğin, alternatif iki ilacın karşılaştırmasında bu tekniğin 
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uygulanabilmesi için ilaçların yarattığı sağlık sonuçlarının ve yan etkilerinin aynı olması 

gerekmektedir(Özgen ve Tatar, 2007:109-137). 

 

1.1.15. 1.3.2. Maliyet-Etkililik Analizi 

 Maliyet-etkililik analizi iki alternatifin ortak tek sonucu olduğunda ancak bu sonuca 

ulaşma yöntemlerinin farklılık göstermesi durumunda kullanılır. Bu tekniği kullanan bir 

karar verici, söz konusu sağlık müdahalesinin yapılması gerektiğini ve buna kaynak 

ayrılması gereğini kabul etmiş ancak bu müdahale içindeki alternatif yöntemler arasında 

karar verme durumundadır. Son yıllarda Sağlık Teknolojisi Değerlendirme konusunda 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan sağlık sistemlerinde gündeme gelmesi ile birlikte 

ülke uygulamalarına bakıldığında sağlık sektöründe en çok Maliyet-etkililik analizi 

tekniğinin kullanıldığı görülmektedir(Özgen ve Tatar, 2007:109-137). 

 

1.1.16. 1.3.3. Maliyet-Fayda Analizi 

Maliyet-fayda analizi, girişimin sonucunun yaşam kalitesi ve miktarı açısından 

ölçüldüğü ekonomik bir araçtır, Maliyet-etkililik analizi ile çok benzerdir: ancak buraya 

belirli bir görüş açısı boyutu, en sık olarak da hastanınki eklenmiştir. Sıklıkla maliyet-

fayda analizinin sonuçla- kaliteye uyarlanmış kazanılan her yaşam yılı için girişimin 

maliyeti veya belirli bir girişim maliyeti için yaşam kalitesi ölçümündeki değişiklikler 

olarak ifade edilir. Maliyet-fayda analizinin sağlık programlarına karar vermede başarıyla 

kullanılmış olmasına rağmen (örneğin. kemoterapiye karşılık cerrahi), ilaç tedavileri ile 

oluşan değişiklikleri (örneğin, bir antihipertansif ajana karşılık bir diğeri) saptamaya 

yetecek güvenli ve duyarlı araçlara hala ihtiyaç vardır(Özgen ve Tatar, 2007:109-137). 

 

1.1.17. 1.3.4. Maliyet-Yarar Analizi 

 Maliyet-yarar analizi alternatif müdahalelerin nicel maliyetlerinin ve sonuçlarının 

genel para birimlerinde karşılaştırılmasıdır(Facey, 2006:27). Maliyet-yarar analizi bir 

yatırımın mali geliri olarak düşünülebilir. Maliyet-yarar analizi bir programın faydaları 

onu kurarken harcanacak giderleri aşacak mıdır?  ve ya Hangi programa en fazla kar 

sağlayacaktır? sorularına cevap verebilir(Özgen ve Tatar, 2007:109-137). Karşılaştırma 

sonucunda daha yüksek maliyet/yarar oranı tercih edilir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı; bir sağlık kuruluşunda mevcut BT ve MR teknolojilerinin 

değerlendirilmesi ve yatırım projesi tercihine yön kazandırmasıdır.  

 

2.2. Araştırmanın Alanı 

BT ve MR Teknolojisi ve Kullanım Alanları bakılacak olursa; bilgisayarlı 

tomografi x-ışını kullanılan bir yöntemdir. Röntgende de x ışını kullanılmasına karşın 

BT’de farklı olarak tomografi adını verdiğimiz kesit görüntüleri elde edilir. Bilgisayarlı 

tomografi özellikle anatomik yapıların daha detaylı incelenmesini sağlayan ve dokuların 

röntgene göre birbirinden çok daha iyi ayırt edilebildiği bir yöntemdir. Bilgisayarlı 

tomografi hızlı ve detaylı inceleme olanağı sağlaması nedeniyle pek çok durumda acil 

travma olgularının incelenmesinde temel yöntemdir. Abdomen incelemesinde US ile 

birlikte ve daha çok ileri bir yöntem olarak kullanılır. Akciğer ve göğüs boşluğunda 

akciğer grafisinin ileri yöntemi olarak tercih edilmektedir. Pek çok baş-boyun 
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hastalığında tek başına ya da US ile kombine edilerek kullanımı tercih edilmektedir. 

Santral sinir sisteminde MR ile birlikte başarılı bir yöntem olarak kullanılır. BT iskelet 

sistemini ilgilendiren hastalıklarda düz radyografiler ve MR ile birlikte kullanılan bir 

yöntemdir. Ayrıca uygun miktar ve zamanlama ile kontrast verilerek elde edilen 

taramalarda BT anjiyografi dediğimiz çalışmalar yapılarak damar sistemini görüntülemek 

mümkündür(Arslantaş ve diğ., 2012:151-152). MR’ da kullanılan enerji türü radyo 

dalgalarıdır. MR’ da elde edilen görüntüler de kesitsel yani tomografiktir. MR özellikle 

beyin dokusu ve santral sinir sistemi incelemeleri için temel yöntem durumundadır. 

Yaygın olarak kullanıldığı diğer alan kas iskelet sistemidir. Toraks ve abdomen 

bölgelerinde kullanım alanları bulunmaktadır. Baş boyun bölgesinde yutkunma, nefes 

alma gibi hareketler nedeniyle sınırlanmakla birlikte BT ve US yanı sıra yerine göre 

MR’de tercih edilebilmektedir. MR de akım etkisi nedeniyle kan akımı herhangi bir 

kontrast madde kullanmadan görüntülenebilir. Bu tür çalışmalarla istenildiğinde 

atardamar ya da toplardamar sistemi görüntülenebilir(Arslantaş ve diğ., 2012:151-152).  

 

2.2. Çalışma Metodolojisi 

 Çalışma bir STD aşaması olan ekonomik değerlendirme aşamasını kapsamaktadır. 

Çalışma hizmet sunucu perspektifi yönünden değerlendirilmektedir. Ekonomik 

değerlendirme yöntemi olarak Maliyet-Fayda Analizi tercih edilmiştir.  

 

2.3. Çalışma Verileri 

 Çalışmada kullanılan veriler literatürde hastaneler için yapılan BT ve MR maliyet 

hacim kar analizleri, hastane ve firma görüşmeleri sonucu elde edilmiştir.  

 

2.4. Maliyetler 

 Çalışma için yapılan incelemede 1 adet BT ve 1 adet MR cihazının maliyetleri Tablo 

4’de sıralanmıştır. 

Tablo 2. Tür ve Sınıflarına Göre BT ve MR Giderleri 

Gider Türleri            BT MR Gider 

Sınıfı 

Direkt 

Personel 

Giderleri 

2 Radyoloji 

Uzmanı                          

2 Radyoloji 

Teknisyeni                       

1 Hemşire                            

1 Temizlik 

Görevlisi 

2 Radyoloji 

Uzmanı                          

2 Radyoloji 

Teknisyeni                       

1 Hemşire                             

1 Temizlik 

Görevlisi 

Sabit 

Maliyet 

Cihaz Gideri Cihaz + montaj 

+ Kurşun Levha 

Döşemesi 

Cihaz + 

montaj 

Sabit 

Maliyet 

Su Gideri Genel Kullanım Genel 

Kullanım 

Sabit 

Maliyet 

Dışardan 

Sağlanan 

Bakım Hizmeti Bakım 

Hizmeti 

Sabit 

Maliyet 
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Hizmetler 

Tıbbi Sarf 

Giderleri 

Genel Tıbbi 

Sarflar + 

Tomografi Tüpü 

Genel Tıbbi 

Sarflar + 

Helyum Gazı 

Değişken 

Maliyet 

Elektrik 

Gideri 

Genel ve Cihaz 

Kullanımı 

Genel ve 

Cihaz 

Kullanımı 

Değişken 

Maliyet 

 

2.5. Varsayımlar ve Kısıtlılıklar 

Çalışmada maliyetlerin ve gelir kaynaklarının değişmeyeceği farz edilmiştir. 

Çalışma hizmet sunucu perspektifi yönünden değerlendirildiği sebebiyle hastaların 

yapmış olduğu direkt ve endirekt harcamalar dikkate alınmamıştır. Yatırım yapacak 

hizmet sunucularının 2.basamak yataklı tedavi kurumları olabileceği farz edilmiştir. 

Çalışmada temel alınan indirgeme oranı 2012 yeniden değerlendirme oranı olan 

% 7,80’dir. Yatırım 7 yıl olarak değerlendirilmiştir. 

MR ve BT çekim fiyatları için SGK’nın yayınlamış olduğu ve en güncel olan 

2010 SUT fiyatları dikkate alınmıştır.  Bu durumda 1 adet BT görüntüleme fiyatı 55 TL 

ve 1 adet MR görüntüleme fiyatı 65 TL’dir. Elde edilen gelirlerden toplamda  % 7 

(hazine, SHÇEK ve Merkez payı) kesintisi düşülerek toplam gelire ulaşılacaktır.  

Çalışmada yatırım yapacak hizmet sunucusunun bulunduğu bölgedeki alternatif 

sağlık hizmeti veren sunucuların talebe olan etkisi dikkate alınmamıştır. Dolasıyla günlük 

BT görüntüleme 40 adet ve günlük MR görüntüleme 30 adet olarak kabul edilmiştir.  

Tıbbi cihaz maliyetler açısından ortalama BT cihazı montaj ve kurşunlama 

maliyeti ile birlikte 630.000,00 TL, ortalama MR cihazı ise montaj dâhil 972.000,00 TL 

olduğu varsayılmıştır. 

Radyoloji Teknisyeni ve Hemşirenin sabit maaş ve ek ödeme almaktadır ve aylık 

tutar 2.500 TL’dir. Sağlık Bakanlığı 2011 yılı Sağlık İstatistiklerine göre 2008-2011 

yılları arası Hemşire maaş ve ek ödeme ortalama yıllık nominal artışı % 5 olup bu artış 7 

yıllık olarak çalışmaya eklenmiştir. Temizlik Personeli ise Hizmet Alımı kapsamında 

1200 maaş aldığı ve Sağlık Bakanlığı 2011 yılı Sağlık İstatistiklerine göre 2008-2011 

yılları arası Temizlik Personelinin maaşının ortalama yıllık nominal artışı  % 6 olup bu 

artış 7 yıllık olarak çalışmaya eklenmiştir. Radyoloji uzmanları diğer personellerden 

farklı olarak maaş ve sabit ek ödeme dışında her görüntüleme başına performans almakta 

olup bu performansın karşılığı her çekim başına 2 TL olduğu varsayılmıştır. Sağlık 

Bakanlığı 2011 yılı Sağlık İstatistiklerine göre 2008-2011 yılları arası uzman hekim maaş 

ve ek ödeme ortalama yıllık nominal artışı % 3 olup bu artış 7 yıllık olarak çalışmaya 

eklenmiştir. 

Elektrik giderleri genel kullanım da dikkate alınarak görüntüleme başına ortalama 

1,5 TL elektrik kullanıldığı farz edilmiştir. Tıbbi sarf maliyeti açısından MR cihazında 

kullanılan helyum gazı ve genel tıbbı sarflar dikkate alınarak her bir MR görüntüleme 

için 3,26 TL ve her BT görüntüleme için genel tıbbi sarf maliyeti 2 TL olduğu 

varsayılmıştır. 

Yıllık bakım maliyetleri sabit kabul edilip BT için 44.100 TL ve MR için 68040 

TL kabul edilmiştir. 

Su giderleri sabit kabul edilmiş olup her iki cihaz için de 800 TL varsayılmıştır. 

Çalışmada fayda değerin hesaplanmasında literatür çalışması yapılmış olup Wun 

ve diğerlerinin 2003 yılında yayınlamış oldukları çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmada 
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Wun ve diğerleri Analitik Hiyerarşi Yöntemini uygulayarak BT ve MR cihazlarını 

maliyet fayda analizini yapmıştır. Araştırmacılar bu çalışmalarında uzman hekim 

görüşüne başvurarak ilgili cihazları ekonomik kazanç, operasyonel kapasite, teknik 

istikrar, doğruluk, hız, operasyon kolaylığı, karşılaştırılabilirlik, kamu çıkarlarını 

güvenliği, hasta güvenliği açısından karşılaştırmalı değerlendirilmiştir. Bu çalışmada bu 

araştırmanın fayda değerleri dikkate alınmıştır. Wun ve diğerlerin araştırması sonucunda 

üniversite hekimlerine göre BT ve MR cihazlarının Fayda Değerleri sırasıyla % 85,7 ve 

% 83,8 tespit etmiştir. 2003 yılı ile günümüz teknolojisi arasındaki farklılık bu anlamda 

yeterli araştırma bulunamaması sebebiyle göz ardı edilmiştir(Wun ve diğ., 2003:521-

522). 

 

3. Bulgular 

3.1.  Maliyet-Fayda Analiz Çalışması 

Öncelikle sabit ve değişken maliyet kalemlerinden yıllık maliyet ve yıllık gelirler 

hesaplanmıştır. Daha sonra yıllık olarak ilgili projelerinin net nakit girişleri yıllık 

gelirlerinden giderleri çıkarılmak suretiyle hesaplanmıştır. Bulunan net nakit giriş 

tutarları üzerinden Projenin Net Bugünkü Değeri (NBD hesaplanmıştır. Sonuç olarak 

literatürden bulunan fayda değeri ile maliyetleri birbirlerine oranlayarak Maliyet-Fayda 

Oranı (MFO) tespit edilir. 

 

3.1.1. BT Projesi Maliyet Fayda Analizi 

Tablo 3. BT Projesi Maliyet Hesaplama Tablosu 

Yılla

r 

Radyoloji 

Uzmanı 

Maliyeti 

(TL) 

Radyoloji 

Teknisye

ni 

Maliyeti 

(TL) 

Hemşire 

Maliyeti 

(TL) 

Temizli

k 

Görevlis

i 

Maliyeti 

(TL) 

Su 

Maliyet

i (TL) 

Elektrik 

Maliyeti 

(TL) 

Bakım 

Maliyeti 

(TL) 

Tıbbi 

Sarf 

Maliyeti 

(TL) 

1 168.480,00 60.000,00 

60.000,0

0 

14.400,0

0 800,00 

15.840,0

0 

44.100,0

0 

21.120,0

0 

2 173.534,40 63.000,00 

63.000,0

0 

15.264,0

0 800,00 

15.840,0

0 

44.100,0

0 

21.120,0

0 

3 178.740,43 66.150,00 

66.150,0

0 

16.179,8

4 800,00 

15.840,0

0 

44.100,0

0 

21.120,0

0 

4 184.102,64 69.457,50 

69.457,5

0 

17.150,6

3 800,00 

15.840,0

0 

44.100,0

0 

21.120,0

0 

5 189.625,72 72.930,38 

72.930,3

8 

18.179,6

7 800,00 

15.840,0

0 

44.100,0

0 

21.120,0

0 

6 195.314,50 76.576,89 

76.576,8

9 

19.270,4

5 800,00 

15.840,0

0 

44.100,0

0 

21.120,0

0 

7 201.173,93 80.405,74 

80.405,7

4 

20.426,6

8 800,00 

15.840,0

0 

44.100,0

0 

21.120,0

0 

 

Tablo 4. BT Projesi Gelir Hesaplama Tablosu 

Yıllar 

Tahmini 

Yıllık 

Çekim sayısı 

Çekim Ücreti 

(TL) 

Yıllık Çekim Geliri 

(TL) 

Toplam % 8 Hazine, 

SHÇEK ve Merkez Payı 

Kesintisi Sonucu Net Gelir 

(TL) 

1 10.560 55,00          580.800,00   540.144,00 
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2 10.560 55,00         580.800,00    540.144,00  

3 10.560 55,00         580.800,00    540.144,00  

4 10.560 55,00          580.800,00   540.144,00  

5 10.560 55,00          580.800,00    540.144,00 

6 10.560 55,00          580.800,00    540.144,00   

7 10.560 55,00          580.800,00    540.144,00  

 

Tablo 5. BT Projesi Net Nakit Girişleri Tablosu 

Yıllar (TL) Giderler (TL) Gelirler (TL) 
Net Nakit Girişler 

(TL) 

1 384.740,00 540.144,00 155.404,00 

2 396.658,40 540.144,00 143.485,60 

3 409.080,27 540.144,00 131.063,73 

4 422.028,28 540.144,00 118.115,72 

5 435.526,14 540.144,00 104.617,86 

6 449.598,73 540.144,00 90.545,27 

7 464.272,08 540.144,00 75.871,92 

 

BT Projesi NBD=
0)078,01(

00,404.155


 + 

1)078,01(

143.485,60


 + 

2)078,01(

131.063,73


 + 

3)078,01(

118.115,72


 + 

4)078,01(

104.617,86


+ 

5)078,01(

90.545,27


+ 

6)078,01(

90.545,27


 630.000=BT Projesi NBD= 53.591,54 

BT Projesi Maliyet Fayda Oranı = BT Cihazı Fayda Değeri x
BedeliCihaz _

NBD Projesi BT
 

BT Projesi Maliyet Fayda Oranı = 85,7 x
000.630

53.591,54
=7,29 

3.1.2. MR Projesi Maliyet Fayda Analizi 

Tablo 6. MR Projesi Maliyet Hesaplama Tablosu 

Yıllar 

Radyoloji 

Uzmanı 

Maliyeti 

(TL) 

Radyoloji 

Teknisye

ni 

Maliyeti 

(TL) 

Hemşire 

Maliyeti 

(TL) 

Temizli

k 

Görevlis

i 

Maliyeti 

(TL) 

Su 

Maliyet

i (TL) 

Elektrik 

Maliyeti 

(TL) 

Bakım 

Maliyeti 

(TL) 

Tıbbi 

Sarf 

Maliyeti 

(TL) 

1 

163.200,0

0 60.000,00 

60.000,0

0 

14.400,0

0 800,00 

11.880,0

0 

68.040,0

0 

25.819,2

0 

2 

168.096,0

0 63.000,00 

63.000,0

0 

15.264,0

0 800,00 

11.880,0

0 

68.040,0

0 

25.819,2

0 

3 

173.138,8

8 66.150,00 

66.150,0

0 

16.179,8

4 800,00 

11.880,0

0 

68.040,0

0 

25.819,2

0 

4 

178.333,0

5 69.457,50 

69.457,5

0 

17.150,6

3 800,00 

11.880,0

0 

68.040,0

0 

25.819,2

0 

5 

183.683,0

4 72.930,38 

72.930,3

8 

18.179,6

7 800,00 

11.880,0

0 

68.040,0

0 

25.819,2

0 

6 

189.193,5

3 76.576,89 

76.576,8

9 

19.270,4

5 800,00 

11.880,0

0 

68.040,0

0 

25.819,2

0 
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7 

194.869,3

3 80.405,74 

80.405,7

4 

20.426,6

8 800,00 

11.880,0

0 

68.040,0

0 

25.819,2

0 

 

Tablo 7. MR Projesi Gelir Hesaplama Tablosu 

Yıllar 

Tahmini 

Yıllık 

Çekim 

sayısı 

Çekim 

Ücreti 
Yıllık Çekim Geliri  

Toplam %7 Hazine, 

SHÇEK ve Merkez 

Payı Kesintisi 

Sonucu Net Gelir 

1 7.920,00 65,00 514.800,00 478.764,00 

2 7.920,00 65,00 514.800,00 478.764,00 

3 7.920,00 65,00 514.800,00 478.764,00 

4 7.920,00 65,00 514.800,00 478.764,00 

5 7.920,00 65,00 514.800,00 478.764,00 

6 7.920,00 65,00 514.800,00 478.764,00 

7 7.920,00 65,00 514.800,00 478.764,00 

Tablo 8. MR Projesi Net Nakit Girişleri Tablosu 

Yıllar (TL) Giderler (TL) Gelirler (TL) 
Net Nakit Girişler 

(TL) 

1 404.139,20 478.764,00 74.624,80 

2 415.899,20 478.764,00 62.864,80 

3 428.157,92 478.764,00 50.606,08 

4 440.937,88 478.764,00 37.826,12 

5 454.262,66 478.764,00 24.501,34 

6 468.156,96 478.764,00 10.607,04 

7 482.646,69 478.764,00 -3.882,69 

 

MR Projesi NBD=
0)078,01(

74.624,80


 + 

1)078,01(

62.864,80


 + 

2)078,01(

50.606,08


 + 

3)078,01(

37.826,12


 + 

4)078,01(

24.501,34


+ 

5)078,01(

10.607,04


+ 

6)078,01(

)(-3.882,69


 972.000 MR Projesi NBD= (-742.361,02) 

MR Projesi Maliyet Fayda Oranı = BT Cihazı Fayda Değeri x
BedeliCihaz _

NBD Projesi BT
 

MR Projesi Maliyet Fayda Oranı = 83,8 x
000.972

742.361,02-
=(-64) 

4.Tartışma ve Sonuç 

Yapılan çalışmada BT projesinin NBD’si 53.591,54 TL, MR projesinin NBD’si 

(-742.361,02) TL tespit edilmiştir. Ayrıca BT projesinin MFO’ su 7,29, MR projesinin 

MFO’ su (-64)olduğu hesaplanmıştır. Bu durumda mevcut varsayımlar altında BT Projesi 

gerek NBD yöntemi ile gerekse de Maliyet Fayda Analizi yöntemi ile ilgili sağlık 

kuruluşunca kabul edilebilir bir projedir. Fakat MR projesi her iki yöntemle de kabul 

edilmesi mümkün görünmemektedir. İlgili sağlık kuruluşu MR projesini kabul edebilmesi 

için maliyetlerin düşmesi, MR çekim fiyatının artması veya talebin artması 

gerekmektedir. Tabiî ki talebin artması sağlık kuruluşunun diğer organlarının kapasitesine 
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bağlı olmaktadır. Aksi takdirde ek maliyetler ortaya çıkabilecektir. Diğer taraftan MR 

çekim sürelerinin kaliteden, hastanın ve sağlık çalışanının güvenliğinden ödün 

verilmeden kısaltılması ile cihaz daha verimli kullanılacak olup daha fazla hastaya hizmet 

sunulacaktır. Bu da projeyi daha kabul edilebilir hale getirebilecektir. Bu gibi 

değişkenlerin projenin kabul edilmesi açısından değerlendirilmesi için sağlık teknolojisi 

değerlendirme çalışmalarında sıkça kullanılan duyarlılık analizlerin yapılması 

gerekmektedir. 
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SAMSUN GÜLSÜM SAMİ KEFELİ İ.Ö.O. 3.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIKLI BESLENME EĞİTİMİNİN BESLENME 

ALIŞKANLIĞINA ETKİSİ 

Şükriye TURGUT 

 

ÖZET 

 

Okul çağında bulunan çocuklarda beslenmenin en iyi göstergesi büyüme ve 

gelişmedir. Vücudun gereksinimi olan besin öğelerinin bir veya birkaçının yetersiz olarak 

alınması durumunda vücudun büyümesi, gelişmesi ve normal çalışmasının bozulduğu 

görülmektedir. İnsanların gelişmesi fizyolojik, biyolojik ve sosyal bakımdan olgunlaşma 

devresinin tümünü içermektedir. Büyüme ve gelişme, embriyo evresinde fiziksel 

olgunluğa kadar, çocuğu dinamik bir şekilde etkileyen genetik yapı, hormonlar, çevresel 

şartlar, sosyo-ekonomik durum, kültür ve gelenekler gibi çeşitli unsurların etkisinde 

meydana gelen karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte en önemli etken ise ”beslenme” dir. 

Beslenmenin büyüme ve gelişme süreçlerinin çok hızlı olduğu ergenlik çağında daha 

fazla önem kazandığı görülmektedir. 

Çalışmamız “Sağlıklı Beslenme Alışkanlığını ” ele alarak; ilköğretim çağındaki 

öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ve beslenme alışkanlıklarını etkileyen 

faktörleri incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda Samsun Gülsüm Sami Kefeli 

İlköğretim Okulunda okumakta olan 3. sınıf öğrencileri arasından tabakalı örnekleme 

yöntemiyle 104 öğrenci seçilerek bu öğrencilere, beslenme alışkanlıklarıyla ilgili eğitim 

öncesi ve sonrasında bir anket uygulanmıştır.  

Araştırmada verilen eğitim sonrası beslenme alışkanlığı ortalama puanları 

incelendiğinde; eğitim öncesine göre puanlarının daha yüksek olduğu, tutumların daha 

olumlu olduğu belirlenmiştir. Özellikle kız öğrencilerin eğitim sonrasında beslenme 

alışkanlıklarında farklılıklar olmuştur. Eğitim öncesinde hem de eğitim sonrasında günlük 

yedikleri öğün sayılarına bakıldığında; öğrencilerin büyük çoğunluğunun günde 3 öğün 

yemek yedikleri; ancak eğitim öncesinde öğrencilerin % 2’sinin günde bir öğün yemek 

yediği görülmüştür. Bu yanlış beslenme alışkanlığı eğitim sonrasında düzelmiştir. 

 

1. Giriş ve Amaç 

 

Beslenme, hayat sal öneme sahip temel ihtiyaçların başında gelmektedir. 

Besinlerin hasat edilmesinden vücutta kullanımlarına kadar geçen süre içindeki 

değişimleri ve gelişimleri belirleyen, anne karnındaki dönemden başlayarak doğumdan 

ölüme kadar, tüm yaş gruplarında kişilerin gelişim süreçlerini sağlıklı ve yeterli olarak 

tamamlaması, yaşam kalitesinin en iyi bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak ve 

sağlığın konulması için sadece fizyolojik gereksinimlerin değil, ayrıca psikolojik ve 

sosyolojik ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayan ve bu ihtiyaçların yeterli düzeyde 

karşılanmadığında beden ve ruh sağlığını doğru bir şekilde etkileyen bir süreç olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. Beslenmenin geçen yüzyılda önemli gelişmelere sebep 

olan bilimsel çalışmalara ışık tuttuğu görülmektedir. Fakat çoğu zaman geniş kitleler ve 

hatta akademisyenlerce yeterince üzerinde durulmamış, günlük yaşantıda da kurallarına 
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gereği kadar itibar edilemediğinden ciddi sağlık problemlerine neden olmuş ve karşımıza 

toplumsal sorun olarak çıkmıştır. 

 

Çocuk, okul çağı döneminde okulda ve okul dışında yanlış beslenme 

alışkanlıkları edinmektedir. Yanlış beslenme alışkanlıkları da çocukların zayıflık, 

avitaminozis, şişmanlık, anemi, iyot yetersizliği ve diş çürükleri gibi problemlerle 

karşılaşmasına neden olmaktadır. Fakat, bu dönemde edinilen doğru ve sağlıklı beslenme 

alışkanlıkları ile ileri yaşlarda görülebilecek kronik hastalıklar önlenebilmektedir. 

 

Bir ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal bakımdan gelişebilmesi, güçlü ve 

uygar bir duruma gelebilmesi için gerekli en temel unsur, o ülkenin yetişmiş insan 

gücünü oluşturmaktır. Yetişmiş insan gücü ise bedensel ve zihinsel bakımdan güçlü, 

sağlıklı, kabiliyetli ve iyi eğitim almış kişilerin varlığına bağlıdır. Bunun nedeni de 

toplumsal kalkınmada insan gücünün temel faktör olarak kabul edilmesidir. İnsan 

gücünün fiziksel ve mental fonksiyonlar açısından en üst seviyede tutulabilmesi, kişilerin 

yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı edinmeleri ve bunu bir yaşam tarzı durumuna 

getirmeleriyle direk olarak ilişkilidir. Kişilere önce aile içinden başlayarak çocukluk ve 

okul çağı döneminden sonra öğretmenlerinin de yardımıyla sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının kazandırılması gereklidir. Bu da sağlıklı beslenmede çocukluk 

döneminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının 

öğretilmesinde gerekli en öncelikli adım ise onların beslenme durumlarının 

değerlendirilmesi ve beslenmede yapılan yanlışların tespit edilmesidir. 

Çalışmanın genel bilgiler kısmında beslenmenin tanımı ve önemi, yetersiz ve 

dengesiz beslenme, yeterli dengeli beslenme, beslenme ve çocukluk çağında beslenmenin 

önemi, besin ve besin öğeleri, ilköğretim çocuklarının enerji ve besin öğesi ihtiyaçları, 

besin grupları, çocukların yeme sorunları, çocuklarda yetersiz ve dengesiz beslenme 

sonucu görülen yaygın beslenme sorunları, ilköğretim çocuklarının beslenme 

alışkanlıkları açıklanmıştır. Çalışmanın analiz kısmında ise; amaç, evren, örneklem, 

verilerin toplanması, verilerin analizi ve bulgular açıklanmıştır.  

2. Gereç ve Yöntem 

 

            Araştırmamız “Sağlıklı Beslenme Alışkanlığını ” ele alarak; “Samsun Gülsüm 

Sami Kefeli İ.Ö.O. 3.sınıf öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlıklı Beslenme 

Eğitiminin Beslenme Alışkanlığına Etkisi”ni incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 

     Hipotezler: 

     H1: “Eğitim alma durumlarına göre öğrencilerin beslenme alışkanlıkları arasında 

farklılıklar bulunmaktadır 

     H2: “Öğrencilerin cinsiyetleri ile TV başında abur-cubur yeme alışkanlığı sahip olma 

durumları arasında bir ilişki vardır 

     H3: “Öğrencilerin cinsiyetlerine göre beslenme alışkanlıkları arasında farklılıklar 

bulunmaktadır.”  

     H4: “Öğrencilerin ağırlıkları ile günlük yedikleri öğün sayısı arasında bir ilişki vardır.”  

 

2.1.Evren Örneklem 

            Araştırmamızın evrenini ilköğretim çağındaki öğrenciler oluşturmaktadır. 

Örneklem ise Samsun Gülsüm Sami Kefeli İlköğretim Okulu 3.sınıfta okumakta olan 104 

öğrenciden oluşmaktadır. 
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2.2 Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

         Araştırmamız, anketimize katılımı sağlanan ve 104 öğrenciden oluşan örneklem 

grubunun verdiği cevaplar ile sınırlandırılmıştır. Örneklemdeki sınırlılık araştırma 

evreninin tamamının incelenmesinin olanaksız olmasıdır. Katılımcıların doğru, samimi 

yanıtlar verdiği varsayımı araştırmamızın bir diğer sınırlılığıdır. Ayrıca seçilen örneklem 

grubunun ana kütleyi/evreni yeterince temsil ettiği ve örneklem üzerinden ana kütleye 

genelleme yapılabileceği varsayılmıştır. 

 

2.3. Araştırma Verilerinin Toplanması 

           Araştırma kapsamında Antalya Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından                     

“Okul Çağı Çocuklarda Sağlıklı Beslenme” projesi için hazırlanan ankette yer alan 

sorular %1 oranında değiştirilerek öğrencilere yöneltilmiştir. Bu sorular, yani 

çalışmamızdaki değişkenler şu başlıklar altında toplanmıştır: 

 

Demografik Özellikler 

           Anketin bu bölümünde öğrencilere, okul adı, sınıfları, ad-soyadları, doğum    

tarihleri, cinsiyetleri, boyları, ağırlıkları ilgili sorular yöneltilmiştir.  

 

 Çalışmada yer alan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları araştırılmakta, buna 

ilişkin olarak ankette; öğrencilerin günde kaç öğün yemek yedikleri, öğünler arası yemek 

alışkanlığı olup olmadığı ve varsa hangi tür yiyecekleri tükettikleri, öğle yemekleri 

nerede tükettikleri, beslenme çantasında hangi tür yiyecek/ içecek getirdikleri, ders 

aralarında okul kantininden yemek yeme alışkanlıklarıyla ilgili sorular yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra, evlerinde bilgisayar olup olmadığı, bilgisayar ve televizyon başında ne 

kadar zaman geçirdikleri, TV izlerken abur-cubur yeme alışkanlıkları, okula geliş 

durumları, beden eğitimi ve okul takımında yer alma durumları da ilgili sorular da ankette 

öğrencilere yönetilmiştir. 

 

Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Ölçeği 

 Anketin bu bölümünde öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla ilgili 

ifadeler yer almaktadır. Sağlıklı beslenme alışkanlığıyla ilgili bu ölçekte ifadeler, 

öğrencilerin her gün ya da düzenli olarak beslenme alışkanlıklarının ne yönde olduğunu 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Sorular öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları 

olup olmadığıyla ilgili olarak ve öğrencilerin kolaylıkla yanıtlamaları sağlayabilmek için 

“Evet”,  ve  “Hayır” olmak üzere iki şıktan birini seçerek belirtmelerine yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Bu şekilde beslenme alışkanlığı ölçeğinde 16 madde bulunmaktadır. 

Ankette kullanılan bu ölçek, konu ile ilgili çeşitli kaynaklar taranarak oluşturulmuş olup, 

araştırmada toplanan veriler ile geçerliği sınanmıştır. 

 Kullanılan bu anket öğrencilere beslenme alışkanlığı eğitimi verilmeden önce ve 

verildikten sonra yeniden uygulanarak, öğrencilerin cevapları arasında farklılıkları 

ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ankette yer alan ifadeler beslenme eğitimin beslenme 

alışkanlığına etkisini göstermektedir.  

 Anketler yüzde yüze anket tekniği ile uygulanmıştır. Anket formunu oluşturan 

sorular açık uçlu, kapalı uçlu ve çoktan seçmeli sorulardır. Anket formu hazırlanırken, 

öğrencilerin anket formunu kolaylıkla doldurmasını sağlamak için sorularda kullanılan 

ifadelerin kolay anlaşılabilir ve kısa olmasına önem gösterilmiş, teknik terimlerin 

kullanımından kaçınılmıştır. 
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Geçerlilik ve Güvenilirlik 

 

Ankette kullanılan ölçeğin, elde edilen veriler ile geçerliği ve iç tutarlılığı analiz 

edilmiştir. Ölçeğin verilen cevaplar doğrultusunda güvenilir sonuçlar verip vermeyeceği 

bilinmelidir. Bunun için de güvenilirlik analizi yapılarak Cronbach’s Alfa değeri 

hesaplanmıştır. 

 

Güvenilirlik analizinin amacı verilerin rastlantısallığını ölçmektir. Ölçekteki 

ifadelere verilen cevaplar rastgele dağılım gösteriyorsa anket sonuçlarının güvenilir 

olduğuna karar verilir. Güvenilirlik analizi, seçilen örneğin güvenilirliğini, tesadüfîliğini 

ve tutarlılığını test etmekte kullanılır. Sonucun güvenilir olup olmadığına Cronbach’s 

Alpha (α) değerine göre karar verilir [1]: 

α değeri, 0,00 ≤ α < 0,40 ise Güvenilir değil 

0,40 ≤ α < 0,60 ise Düşük güvenilirlikte 

0,60 ≤ α < 0,80 ise  Oldukça güvenilir 

0,80 ≤ α ≤ 1,00 ise Yüksek güvenilirdir. 

 Çalışma öğrencilere beslenme alışkanlığı ilgili olarak eğitim uygulanmış ve 

eğitim uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonraki beslenme alışkanlıkları 

değerlendirilmiştir.  Yapılan analizler sonucunda; ön test güvenirlik analizi 

değerlendirmelerinde 11. ve 12. ifadeler testten çıkarılarak; Cronbach’s alpha değeri 

0,547 olarak hesaplanmıştır.  

 Son test değerlendirmelerinde ise 11. ifade testten çıkartılarak güvenirlik analizi 

sonucu Cronbach’s alpha değeri 0,619 olarak hesaplanmıştır.  

 

Tablo 46: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

 Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Ölçeği (Ön Test-

Eğitim Öncesi)  
0,547 14 

Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Ölçeği ( Son Test-

Eğitim Sonrası) 
0,619 15 

 

 Tablo 1.’de Cronbach’s alpha değerinin 0,547 ve 0,619 olması ankette kullanılan 

ölçeğini güvenilir kategorisinde olduğunu göstermektedir. Buna göre ölçekteki 

önermelere verilen cevapların tutarlı olduğu belirlenmiştir. 

 

2.4. Verilerin Analizi  

 

Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesinde SPSS 18,0 

istatistik paket programı kullanılmıştır.  Demografik özelliklere ilişkin sorulara ve 

öğrencilerin beslenme alışkanlıklarıyla ilgili ölçekteki önermelere verilen cevaplara ait 

tanımlayıcı istatistiklerde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma şeklinde sıralanan 

temel istatistikler kullanılmıştır.  
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Ölçekteki önermelere verilen cevaplar toplanarak her bir öğrenci için beslenme 

alışkanlığı puanları hesaplanmıştır. Yine bu puanlara ilişkin frekans, yüzde, ortalama ve 

standart sapma şeklinde sıralanan tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Ayrıca bu 

puanların, öğrencilerin demografik özelliklerine göre gruplanmaları sonucunda gruplar 

arasında farklılaşma durumunun incelenmesinde ortalama testlerinden bağımsız T testi 

kullanılmıştır. Ortalamaların karşılaştırılmasına ilişkin hipotez testlerinin tamamında 

hipotezler şu şekilde kurulmaktadır[1]: 

 

H0: Ortalamalar incelenen değişkenin grupları arasında farklı değildir. 

H1: Ortalamalar incelenen değişkenin grupları arasında farklıdır. 

 

 Testin karar aşamasında p değeri 0,05 anlamlılık değerinden küçük ise H0 

hipotezi reddedilir ve ortalamaların incelenen değişkenin grupları arasında farklı olduğu 

şeklinde yorum yapılır, aksi takdirde yani p değeri 0,05 anlamlılık değerinden büyük ise 

H0 hipotezi reddedilemez ve ortalamaların incelenen değişkenin grupları arasında farklı 

olmadığı şeklinde yorum yapılır [2].  

 

 Araştırmada yer alan öğrencilerin demografik özellikleri beslenme akışkanlıkları 

arasında ilişkinden değerlendirilmesi ve ilişki olup olmadığının ortaya konması amacıyla 

Ki Kare Analizinden yararlanılmıştır. 

 

 Testin karar aşamasında p değeri 0,05 anlamlılık değerinden küçük ise h0 hipotezi 

reddedilir ve incelenen değişkenin grupları göre bir ilişki olduğu şeklinde yorum yapılır, 

aksi takdirde yani p değeri 0,05 anlamlılık değerinden büyük ise h0 hipotezi reddedilemez 

ve incelenen değişkenin gruplarına anlamlı bir ilişki olmadığı şeklinde yorum 

yapılmaktadır. 

Çalışmada öğrencilerin beslenme alışkanlıkları  incelenmektedir. Bunun yanı sıra 

öğrencilere uygulanan sağlıklı beslenme alışkanlığı eğitimi sonrasında, eğitim öncesine 

göre farklılıklar olup olmadığı araştırılmaktadır.   

Tablo 2’de öğrencilerin beslenme alışkanlıklarıyla ilgili ifadelerin yer aldığı beslenme 

alışkanlığı ölçeğine ilişkin verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır.  

 

Tablo 47: Öğrencilerin Beslenme Alışkanlığı Ölçeğiyle İlgili İfadelere İlişkin Verdikleri 

Cevapların Dağılımı 

Önermeler Ortalama 
Std. 

Sapma 

Evet Hayır 

f % f % 

12.Kahvaltıyı atlar mısınız? 1.8846 0.3210 12 11.5 92 88.5 

6.Haftada birden fazla fast-food 

(hamburger, pizza, patates kızartması) 

restoranlara gider misiniz? 

1.8365 0.3716 17 16.3 87 83.7 

8.Haftada 5 kereden fazla pirinç veya 

makarna yer misiniz? 
1.7212 0.4506 29 27.9 75 72.1 

14.Kahvaltıda hazır satılan hamur işleri 

(poğaça vb) veya pasta yer misiniz? 
1.6635 0.4748 35 33.7 69 66.3 

16.Her gün birkaç kez tatlı, şeker, çikolata, 

gofret, bisküvi yer misiniz? 
1.6117 0.4898 40 38.8 63 61.2 

5.Düzenli olarak haftada 2-3 kez balık yer 

misiniz? 
1.4231 0.4964 60 57.7 44 42.3 
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4.Düzenli olarak her gün birden fazla kez 

taze veya pişmiş sebze tüketir misiniz? 
1.3846 0.4889 64 61.5 40 38.5 

10.Haftada en az 2-3 kez yağlı tohum( 

fındık, fıstık gibi çerez) yer misiniz? 
1.3269 0.4714 70 67.3 34 32.7 

9.Kahvaltıda mısır gevreği (cornflakes) ya 

da tahıl ürünleri (ekmek) yer misiniz? 
1.2941 0.4579 72 70.6 30 29.4 

2.Her gün ikinci bir meyve yer misiniz? 1.2212 0.4170 81 77.9 23 22.1 

3.Düzenli olarak her gün bir kere taze ve ya 

pişmiş sebze yer misiniz? 
1.2136 0.4118 81 78.6 22 21.4 

15.Günde 2 su bardağı yoğurt ve/veya 

peynir (40 g/bir kibrit kutusu) tüketir 

misiniz? 

1.2019 0.4034 83 79.8 21 20.2 

7.Kuru baklagilleri (kuru fasulye, nohut, 

mercimek vb.) sever ve haftada bir kereden 

fazla yer misiniz? 

1.1731 0.3801 86 82.7 18 17.3 

11.Evinizde zeytinyağı kullanıyor 

musunuz? 
1.1250 0.3323 91 87.5 13 12.5 

13.Kahvaltıda süt ve süt ürünleri (yoğurt, 

peynir vb) tüketir misiniz? 
1.0777 0.2690 95 92.2 8 7.8 

1. Her gün meyve yer ya da taze sıkılmış 

meyve suyu içer misiniz? 
1.0673 0.2518 97 93.3 7 6.7 

 

           Çalışmada öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme eğitiminin 

beslenme alışkanlığına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3’te öğrencilerin eğitim 

öncesi ve eğitim sonrasında beslenme alışkanlıkları arasında farklılık olup olmadığına 

ilişkin analiz sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 48:Öğrencilerin Eğitim Öncesi ve Sonrasındaki Beslenme Alışkanlıkları Arasında 

Farklılıklara İlişkin Analiz Sonuçları 

 N Ortalama 
Std. 

Sapma 
T Testi p 

Ön test-(Eğitim Öncesi 

) 
104 1.3918 .14075 

.097 .923 
Son test-(Eğitim 

Sonrası ) 
104 1.3897 .16147 

 

 Çalışmada,  öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrasında beslenme 

alışkanlıkları arasında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız T Testi 

uygulanmıştır. Test soncunda şu bulgulara ulaşılmıştır. 

H1: “Eğitim alma durumlarına göre öğrencilerin beslenme alışkanlıkları arasında 

farklılıklar bulunmaktadır.” hipotezine ilişkin analiz sonucunda; öğrencilerin sağlıklı 

beslenme alışkanlıklarının eğitim alma durumlarına göre farklılık göstermediği 

(p=0,923>0,05 olduğundan dolayı) belirlenmiştir. Bu duruma göre eğitim öncesi ve 

sonrasında öğrencilerin beslenme alışkanlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklıklar olmadığı görülmektedir.   

Öğrencilerin beslenme alışkanlığı ölçeğinde yer alan her bir ifadeye ilişkin görüşlerinin 

eğitim alma durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş, ancak yapılan 

analizler soncunda öğrencilerin beslenme alışkanlıkları arasında eğitim önce ve 

sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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3. Sonuç ve Öneriler 

 

Tüm bu verilere göre hem eğitim öncesinde hem de eğitim sonrasında günlük 

yedikleri öğün sayılarına bakıldığında; öğrencilerin büyük çoğunluğunun günde 3 öğün 

yemek yedikleri; ancak eğitim öncesinde öğrencilerin % 2’sinin günde bir öğün yemek 

yediği görülmüştür. Bu yanlış beslenme alışkanlığı eğitim sonrasında düzelmiştir. Eğitim 

sonrasında öğün sıklıkları incelendiğinde, öğrencilerin 2 ve daha üstü bir sayıda öğün 

yedikleri belirlenmiştir.  Bu durum beslenme alışkanlığı eğitiminin çocuklar üzerinde 

etkili olduğunu göstermektedir. 

Okul çağı dönemi çocuklarının beslenmesinde aileler açısından aşağıdaki 

önerilerde bulunulabilir: 

 

 Yemek yemenin doğal bir gereksinim olduğu unutulmamalıdır. 

 Yemek saatlerinin ailede yaşayan tüm kişilerin bir arada olduğu, keyifli ve 

huzurlu bir ortam olması sağlanmalıdır. 

 Sofrada çocuk içinde tabak, çatal, kaşık, bardak konulmalı, sofrada onunda 

bir yerinin olduğunu gösterilmeli, ailelere sağlık ve hijyen açısından ayrı kaptan yemek 

yemesinin gerektiği anlatılmalıdır. 

 Çocuğun tabağına yiyebileceği miktarda ve sevdiği türden yemeğin 

bulunmasına dikkat edilmeli, yemek seçmesini önlemek açısından, değişik tattaki 

besinlere alışması sağlanmalıdır. 

 Ailede bulunan bireylerin yemek yeme ve sofra adabı konularında çocuğa 

model olmaları gerekmektedir. 

 Yemekten önce çocuklara iştahlarını kapayacak yiyecekler verilmemeli, 

sağlıklı bir gelişim açısından gün içerisinde ana ve ara öğünlerin dengelenmesi 

gerekmektedir. 

 Çocukların ana ve ara öğünlerinin düzenli ve saatlerinin ebeveynlerin 

ellerinden geldiği kadarıyla değiştirilmemesi düzenli beslenme alışkanlığı kazandırma da 

faydalı olacaktır. 

 Çocukların fiziksel aktivite ile beraber kalori gereksinimi de artış 

gösterdiğinden dolayı bu gereksinimlerinin karşılanması ve sağlıklı gelişimlerinin 

sağlanması açısından bütün besin gruplarından yeterli ve iyi kalitede almalarına özen 

gösterilmesi gereklidir. 

 Çocukların fast-food tarzı yiyecek, gazlı içecek ve hazır besinler yerine daha 

sağlıklı olan doğal ve besleyici değeri daha yüksek gıdaları tüketmelerine teşvik 

edilmelidir. 

 Yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması konusunda gösterilmesi 

gerekli olan özen sağlıklı ve besin değeri yüksek besin tüketimini arttırırken vitamin ve 

mineral kayıplarını da en aza indireceği unutulmamalıdır. 

 Ailelerin yiyecek-içecek alımı esnasında bilinçli davranmaları, sağlıklı, taze, 

güvenilir ve denetimli ürünleri tercih etmeleri gerekmektedir. 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı sağlıkta dönüşüm projesinin hastane hizmetleri üzerinde 

oluşturduğu değişim etkisinin sağlık çalışanları bakışıyla belirlenmesidir. Araştırma 

ölçeği faktör analiziyle geçerlenmiş, güvenilirliği Cronbach Alfa yöntemiyle test 

edilmiştir. Ölçek Türkiye genelinde 284 hastanede 774 sağlık çalışanına uygulanmıştır. 

Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistikler yapılarak T testi ve Anova testi 

kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgurlara göre sağlık çalışanları, sağlıkta 

dönüşüm projesi uygulamasıyla hastanenin hizmet verme anlayışının, hasta tedavi 

etkinliğinin, hastaların hastane hizmetlerinden memnuniyetinin olumlu, sağlık 

çalışanlarının memnuniyetinin olumsuz yönde değiştiğini, kamu hastanelerinin Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde birleştirilmesi, hastaların istedikleri hastaneye gidebilmeleri, hekim 

seçme hakkı tanınması, hasta hakları birimlerinin kurulması, uygulamaların iyi olduğu, 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yönetiminin yerel hastane birliklerine devri, hekimlerin 

döner sermaye ödemelerinin performansa göre ödenmesi uygulamalarının iyi olmayacağı 

konusunda görüş bildirmişlerdir.  

Sağlık çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesi Uygulamalarının gerekli fakat 

kısmen doğru bulduğu, sağlık çalışanlarının sağlık sisteminde hasta merkezli bir anlayışa 

doğru değişim olduğunu fakat sağlık çalışanlarının memnuniyetine yeterli önemin 

verilmediğini düşündükleri söylenebilir. 
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THE CHANGING EFFECT OF HEALTH TRANSFORMATION PROJECT 

ON HOSPITAL SERVICES VIEW OF HEALT PROFESSIONALS 

ABSTRACT 

The purpose pf the study is determining of the changing effect of health 

transformation project on hospital services by view of health professionals. Research 

scale validated with factor analyses and reliability has been tested by cronbach’s alpha. It 

applied in 284 hospitals to 774 health professionals in Turkey. T-test and ANOVA were 

used for data analyses.  

According to findings obtained at the end of the study, health professionals stated 

positive view about changes on hospital’s service perception, patient’s diagnose efficacy, 

satisfaction of patient’s with hospital services, application will be good on incorporation 

of public hospitals under Ministry of Health, hospital and doctor choice rights, 

establishing departments of patient’s rights and negative view about changes on 

satisfaction of health professional’s, transfer of public hospitals to local hospital 

corporations, paying of revolving funds of doctors by performance. 

Health professionals thought health transformation project was require but partly 

true, there was a change towards patient centered perception in health system but it do not 

give importance to satisfaction of health professionals. 

 

Keywords: Health professional, Health transformation, Health services. 

 

 

1. Giriş 

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP) sağlık hizmetlerinin verimli ve etkili 

şekilde sunulması, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, halkın tamamına ulaştırılması, 

sosyal güvenlik yapısının geliştirilmesi amaçlanarak uygulamaya konulmuştur. 2002 

yılında Acil Eylem Planı ile ortaya çıkan sağlıkta reform düşüncesi SDP ile hayata 

geçirilmiştir. SDP’nin amacı, yönetişim, verimlilik, kullanıcı ve hizmet sunucu 

memnuniyeti ile uzun vadeli mali sürdürülebilirliği iyileştirerek sağlık sistemini daha 

etkili hale getirmektir (OECD ve The World Bank, 2008:36). Proje kapsamında, yaygın, 

erişimi kolay, güler yüzlü sağlık hizmeti, planlayıcı ve denetleyici sağlık bakanlığı, bilgi 

ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü, idari ve mali 

özerkliğe sahip sağlık işletmeleri, etkili, kademeli sevk zinciri, nitelikli ve etkili sağlık 

hizmetleri için kalite ve akreditasyon gibi hastane hizmetlerinde değişim sağlayacak, 

hizmet sunumunun ve kurumların yeniden yapılandırılmasını gerektirecek bileşenler 

(Akdağ, 2008:21)  öne çıkmaktadır. SDP’nin kapsamında uygulanacak politikalar 

sonucunda halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık hizmetinin 
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sunumundaki en büyük hedef hastaları tedavi etmek yerine insanların hastalanmasının 

önlenmesidir (Tengilimoğlu ve diğerleri, 2011:136). 

Alma-Ata Bildirgesi’nde, geleneksel sağlık hizmetinde yer alan beş temel 

kusurdan söz edilmektedir. Bunlar, sağlık hizmetine en az ihtiyaç duyan kesimin en fazla 

hizmet aldığı tersine hizmet, sağlık hizmeti finansmanının cepten ödemelerle 

karşılanmasından kaynaklanan fakirleştiren hizmet, sağlık hizmetlerinin bütüncüllüğünü 

ve sürekliliğini engelleyen parçalı ve parçalayan hizmet, iyi tasarlanmamış hijyen ve 

güvenlik standartlarında eksiklikler içeren güvensiz hizmet ve kaynakların doğru 

yönlendirilmemesinden kaynaklanan yanlış yönlü hizmettir (Akdağ, 2008:36). SDP ile 

sağlık hizmetlerinde gelişim ve değişimin yanı sıra bu kusurlardan da uzaklaşmak 

hedeflenmiştir.  

Tengilimoğlu ve diğerlerine (2011) göre SDP ile gerçekleştirilen çalışmalar 

doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın hizmet sunumundan çekilmesi, hizmetin özel sektör 

ve özerkleştirilmiş kamu hastaneleri tarafından verilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın kontrol 

yapacak bir konumda yer alması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin sunumunda aile hekimliği uygulaması yer alacak, tedavi hizmetlerine hasta 

sevki aile hekimlerinin denetiminde olacak ve aile hekimlerinin sevki olmadan 

hastanelere başvuran hastalar ilave ücret ödemek zorunda kalacaklardır (Tengilimoğlu ve 

diğerleri, 2011:142).  

SDP uygulamaya geçirilmeden önce Türk Sağlık Sistemi’nin genel yapısına 

bakıldığında aşağıdaki başlıklar öne çıkmaktadır: 

a. Kayıtlı sektörde çalışanların harcamalarını karşılayan bir sosyal sağlık 

sigorta sistemi ile SB tarafından yönetilen bir çeşit ulusal sağlık hizmeti sistemi vardı. Bu 

durum parçalı ve duplikatif bir sağlık finansmanı ve sunumu sistemine neden olmaktaydı. 

b. Sosyal güvenlik sisteminde Yeşil Kart sahibi olanlar nüfusun büyük bir 

kısmını oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerine yapılan cepten ödemeler ve hizmet alamama 

sorunları fazladır.  

c. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda bölgesel düzeyde eşitsizlikler 

bulunmaktaydı. 

d. Sağlık hizmetlerinin tahsis etkinliği zayıftı. Sağlık harcamalarının büyük 

kısmı, koruyucu sağlık ve birinci basamak sağlık hizmetleri yerine, daha masraflı olan 

yatan hasta ve ayakta tedavi hizmetlerine tahsis edilmişti. 

e. Sevk sistemi çalışmıyordu. Hastalar daha üst basamaktaki sağlık 

kuruluşlarından hizmet almak için birinci basamağı sürekli atlıyorlardı. 

f. Sağlık sektöründeki kayıt dışı ödemeler aşırı boyutlara varmıştı. Bu durum, 

hakkaniyet, şeffaflık ve sağlık sektörünün finansmanı konusundaki hesap verebilirlik 

hususlarına ilişkin endişeleri artırmaktaydı. 

g. Yatak kapasitesi ve hasta kabul oranı düşük birçok küçük hastane 

bulunmaktaydı. Bu durum klinik kalite ve kaynak yönetimi konusundaki endişeleri 

artırmaktaydı. 

h. Sağlık sektöründeki idari düzenlemeler parçalı bir haldeydi (OECD ve The 

World Bank, 2008:28-30). 

SDP, hizmet sunum yapısında getirdiği değişimlerin yanı sıra hastane yapılarına 

yönelik değişimleri de ortaya koymuştur. Uygulanmaya başlandığı zamandan itibaren 

hastanelerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının yapılması, performansa dayalı ek 

ödeme sisteminin uygulanması, hastanelerde hekim seçme hakkının uygulanması, 



 

1192 
 

kurumsal kalite standartlarının performansa dayalı ödeme sistemine eklenmesi, SSK 

mensuplarının özel hastanelerden ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinden hizmet alması, 

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi, bazı sağlık hizmetlerinden ve 

ilaçlardan katkı payı alınması, aile hekimliği uygulamasının hayata geçirilmesi, birinci 

basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi, genel sağlık sigortası 

uygulamasının başlatılması (OECD ve The World Bank, 2008:37) hastanelerde hem 

hizmet alanlar hem de hizmet sunanlar açısından farklılıklar yaratmıştır.  

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile gelinen nokta kısaca değerlendirildiğinde, SDP’den 

önceki dönemde Türkiye nüfusu 2000 yılında 67.803.927 iken 2011 yılında 74.724.269 

olmuştur. 2002 ile 2011 yılları arasında hekim başına düşen hasta sayısı 718’den 587’ye, 

hemşire başına düşen hasta sayısı 912’den 592’ye düşmüş, hekim başına düşen hasta 

müracaat sayısı 1.352’den 2.681’e yükselmiştir (TÜİK, 2013). 2002 yılında sağlık 

kuruluşlarından hastaneye sevk oranı %20’iken 2007 yılında %2,4’e düşmüştür (Akdağ, 

2008:61).  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı  

Çalışmanın amacı sağlıkta dönüşüm projesinin hastane hizmetleri üzerinde 

oluşturduğu değişim etkisinin sağlık çalışanları bakışıyla belirlenmesidir. Araştırmada 

SDP sonrası hizmet sunumunda, sağlık kurumlarının algılanması, sağlık hizmeti 

maliyetleri, SDP’nin sağladığı yararlar vb. konularda ortaya çıkan değişimin sağlık 

çalışanları açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

2.1. Evren ve Örneklem  

Araştırma evreni olarak Türkiye’de 100 yatak ve üstü Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

kamu hastaneleri ile 50 yatak ve üstü özel hastaneler seçilmiştir. Ölçek Türkiye genelinde 

284 hastanede 774 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırma grubunu hemşire, doktor, 

eczacı, biyolog/kimyager ve sağlık teknisyeni/teknikerleri oluşturmaktadır. 

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırma için araştırmacılar tarafından oluşturulmuş 4 boyutlu değerlendirme 

ölçeği kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik ve mesleki özellikler, ikinci 

bölümde dörtlü derecelendirilmiş ölçekle hazırlanmış ifadeler yer almaktadır. Sağlık 

çalışanları anketleri her hastanede rastgele seçilmiş olan yönetici olmayan hekim, 

yönetici olmayan hemşire ve yönetici olmayan diğer sağlık personeli (ezcacı, biyolog, 

kimyager, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri)  tarafından cevaplandırılmıştır.  

Sağlık çalışanlarına uygulanan ölçek faktör analizi ile geçerlenmiş olup 

güvenirlilik katsayısı Cronbah alfa yöntemi ile test edilmiştir. Cronbah alfa değeri 

0,93’tür. Ölçeğin tamamı faktör analizinde temel indirgeme yöntemi kullanılarak 

(Confirmatory Factor/Varimax) 5 faktör altında toplanmıştır. Ölçek varyansın 39.93’ini 

açıklamıştır. KMO örneklem uygunluk katsayısı 0,94 ile uygun bulunmuştur. Bartlett’s 

Sphericity faktörlenebilirlik katsayısı 14012,5 ile P< 000 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.  
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2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistikler yapılarak demografik veriler sayı ve 

% olarak değerlendirilmiştir. Bulgulara yönelik istatistiklerde T testi ve Anova testi 

kullanılmış, standart sapma ve ortalamalara göre değerlendirme yapılmıştır.  

Ölçeğin değerlendirilmesinde ortalama değerlerine göre puanlama yapılmıştır. 

Buna göre 1,00 – 1,75 ortalama değerleri 1 (kötü), 1,76 – 2,50 ortalama değerleri 2 

(değişmedi), 2,51 – 3,25 ortalama değerleri 3 (kısmen iyi), 3,26 – 4,00 ortalama değerleri 

4 (çok iyi) puan olarak değerlendirilmiştir.  

 

3. Bulgular 

 

Tablo 1: Sağlık Çalışanlarının Demografik Verilerine Göre Dağılımı 

Yaş Sayı %  Bölgeler Sayı % 

20-29 155 20.0  Marmara 175 22.6 

30-39 377 48.7  Ege 117 15.1 

40-49 192 24.8  Akdeniz 70 9.0 

50+ 48 6.2  İçanadolu 129 16.7 

Toplam 774 100.0  Karadeniz 152 19.6 

  Güneydoğu Anadolu 103 13.3 

Eğitim Durumu Sayı %  Doğu Anadolu 28 3.6 

Lise  74 9.6  Toplam 774 100.0 

Ön lisans 163 21.1   

Lisans  265 34.2  Meslek Sayı % 

Yüksek lisans 136 17.6  Doktor  256 33.1 

Doktora  107 13.8  Hemşire  260 33.6 

Öğretim üyesi 4 0.5  Eczacı  130 16,8 

Toplam 774 100.0  Biyolog/ Kimyager 42 5,4 

  Sağlık Teknikeri/Teknisyeni 86 11,1 

Çalışma Süresi Sayı %  Toplam 774 100.0 

0-9 246 31.8     
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10-19 332 42.9  Cinsiyet Sayı % 

20-29 137 17.7  Bayan 453 58.5 

30+ 20 2.6  Erkek 21 41.5 

Toplam 774 100.0  Toplam 774 100.0 

 

Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye’deki 7 coğrafi bölgede görev yapan sağlık 

çalışanlarının dahil edildiği görülmektedir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanları en fazla 

Marmara Bölgesi’nde (%22,6) yer almaktadırlar. Bu bölgeyi sırasıyla Karadeniz Bölgesi 

(%19,6), İç Anadolu Bölgesi (%16,7), Ege Bölgesi (%15,1), Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

(%13,3), Akdeniz Bölgesi (%9,0) ve Doğu Anadolu Bölgesi (%3,6) takip etmektedir. 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun hemşire (%33,6) ve doktor 

(%33,1) grubundan oluştuğu, %58,5 oranında bayan, %41,5 oranında erkeklerden 

oluştuğu görülmektedir.  Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunu 30-39 yaş 

arasındaki sağlık çalışanlarının (%48,7) oluşturduğu, çoğunluğunu lisans (%34,2) ve ön 

lisans (%21,1) mezunlarının oluşturduğu, yüksek lisans (%17,6) ve doktora (%13,8) 

mezunlarının da önemli bir grubu teşkil ettiği görülmektedir. Araştırmaya katılan sağlık 

çalışanlarının büyük kısmını 10-19 yıl süreyle görev yapmakta olanlar (%42,9) 

oluşturmaktadır.  

 

Tablo 2: Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesi Uygulamasıyla Değişenleri 

Değerlendirmeleri 

Soru 

Cevap1 Cevap2 Cevap3 Cevap4 Belirtmeyen   SS 

N % N % N % N % N %   

1. Sağlıkta Dönüşüm Projesinin uygulamasıyla hastanemizin hastalara sağlık hizmeti verme 

anlayışı; 

Olumsuz 

yönde 

değişti 

Değişmedi Olumlu 

yönde biraz 

değişti 

Çok olumlu 

değişti 

Belirtmeyen   SS 

81 10,

5 

123 15,9 402 51,

9 

160 20,

7 

7 0,9 2,8 0,88 

2. Sağlıkta Dönüşüm Projesinin uygulamasıyla hastanemizin hasta başı tedavi maliyetleri; 

Olumsuz 

yönde 

değişti 

Değişmedi Olumlu 

yönde biraz 

değişti 

Çok olumlu 

değişti 

Belirtmeyen   SS 

217 28, 160 20,7 285 36, 68 8,8 44 5,7 2,2 0,99 



 

1195 
 

0 8 

3.  Sağlıkta Dönüşüm Projesinin uygulamasıyla hasta tedavi etkinliği; 

Olumsuz 

yönde 

değişti 

Değişmedi Olumlu 

yönde biraz 

değişti 

Çok olumlu 

değişti 

Belirtmeyen   SS 

71 9,2 199 25,7 342 44,

2 

145 18,

7 

17 2,2 2,7 0,87 

4. Sağlıkta Dönüşüm Projesinin uygulamasıyla hastanemizin toplumdaki saygınlığı; 

Olumsuz 

yönde 

değişti 

Değişmedi Olumlu 

yönde biraz 

değişti 

Çok olumlu 

değişti 

Belirtmeyen   SS 

72 9,3 229 29,6 276 35,

7 

187 24,2 10 1,3 2,7 0,92 

5. Sağlıkta Dönüşüm Projesinin uygulamasıyla sağlık çalışanı memnuniyeti; 

Olumsuz 

yönde 

değişti 

Değişmedi Olumlu 

yönde biraz 

değişti 

Çok olumlu 

değişti 

Belirtmeyen   SS 

274 35,

4 

197 25,5 226 29,

2 

69 8,9 8 1,0 2,1 1,00 

6.  Sağlıkta Dönüşüm Projesinin uygulamasıyla hastaların hastane hizmetlerinden memnuniyeti; 

Olumsuz 

yönde 

değişti 

Değişmedi Olumlu 

yönde biraz 

değişti 

Çok olumlu 

değişti 

Belirtmeyen   SS 

40 5,2 132 17,1 372 48,

1 

221 28,6 9 1,2 3,0 0,81 

 

Tablo 2’de Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesi Uygulamasıyla 

Değişenleri Değerlendirmelerine bakıldığında, sağlık çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm 

Projesinin uygulamasıyla hastanenin hastalara sağlık hizmeti verme anlayışının ( :2,8 - 

SS:0,88), hasta tedavi etkinliğinin ( :2,7 - SS:0,87),  hastanenin toplumdaki 

saygınlığının ( :2,7 - SS:0,92), hastaların hastane hizmetlerinden memnuniyetinin (

:3,0 - SS:0,81) olumlu yönde biraz değiştiğini, hastanenin hasta başına tedavi 

maliyetlerinin ( :2,2 - SS:0,99) ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin ( :2,1 -  

SS:1,0) değişmediğini ifade etmişlerdir.  
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Tablo 3: Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Hastane 

İşletmelerinde Yapılan Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

Soru 

Cevap1 Cevap2 Cevap3 Cevap4 Belirtmeye

n 
  SS 

N % N % N % N % N %   

1. Kamu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde birleştirilmesi; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

150 19,

4 

99 12,

8 

341 44,

1 

171 22,1 13 1,7 2,7 1,02 

2. Hastaların istedikleri kamu hastanesine doğrudan gidebilmeleri; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

90 11,

6 

65 8,4 369 47,

7 

241 31,1 9 1,2 2,9 0,93 

3. Kamu sağlık sigortalı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hastaların, doğrudan özel 

hastanelere gitmeleri; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

120 15,

5 

93 12,

0 

330 42,

6 

218 28,2 12 1,6 2,8 1,08 

4. Hastanelerin kalite belgesi alma çalışmalarının teşvik edilmesi; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen  a SS 

18 2,3 111 14,

3 

341 44,

1 

293 37,9 11 1,4 3,1 0,76 

5. Hastanelerde her uzman hekim için ayrı hasta muayene odasının (poliklinik) yapılması; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

16 2,1 88 11,

4 

336 43,

4 

321 41,5 13 1,7 3,2 0,74 

6. Hastaların hastanede çalışan aynı uzmanlık alanındaki hekimlerden dilediğini seçmesine 
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imkan verilmesi; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

29 3,7 80 10,

3 

330 42,

6 

325 42,0 10 1,3 3,2 0,78 

7. Devlet hastanesinde çalışan hekimlerin özel muayenehanelerini kapatmalarının teşvik 

edilmesi; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

134 17,

3 

116 15,

0 

249 32,

2 

256 33,1 18 2,3 2,8 1,81 

8. Devlet hastanesinde çalışan hekimlerin döner sermaye ödemelerinin baktıkları hasta ve 

yaptıkları tıbbi işlemlere (performansa) göre ödenmesi; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

292 37,

7 

61 7,9 270 34,

9 

137 17,7 14 1,8 2,3 1,16 

9. Hasta kayıt ve evrak işlemlerinin sadeleştirilmesi ve otomasyonu; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

33 4,3 57 7,4 340 43,

9 

329 42,5 15 1,9 3,2 0,78 

10. Hasta sevk zinciri zorunluluğunun büyük ölçüde kaldırılması; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

224 16,

0 

57 7,4 324 41,

9 

261 33,7 8 1,0 2,9 1,02 

11. Hastanelerde hastaların şikâyetlerini almak için hasta hakları birimlerinin kurulması; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

67 8,7 99 12,

8 

369 47,

7 

229 29,6 9 1,2 3,0 1,39 
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12. Hastanelerde hasta şikâyetlerinin görüşülüp, karar bağlandığı hasta hakları kurullarının 

oluşturulması; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

61 7,9 113 14,

6 

398 51,

4 

194 25,1 8 1,0 2,9 0,84 

13. Sağlık Bakanlığına bağlı bölgedeki sağlık kurumları arasında tesislerin ortak kullanımı 

için protokol yapılması; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

31 4,0 121 15,

6 

429 55,

4 

171 22,1 22 2,8 2,9 0,74 

14. Hastanedeki birçok hizmetin aracı firmalar üstünden yaptırılması; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

249 32,

2 

110 14,

2 

321 41,

5 

75 9,7 19 2,5 2,2 1,03 

15. Kamu sağlık sigortalarının Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında toplanması; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

131 16,

9 

112 14,

5 

355 45,

9 

156 20,2 20 2,6 2,7 0,98 

16. Yatan hastaların her türlü ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının hastane tarafından 

karşılanma zorunluluğunun getirilmesi; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

185 23,

9 

57 7,4 322 41,

6 

196 25,3 12 1,6 2,7 1,10 

17. Özel hastanelerin açılması ve yeni bölümler kurmasıyla ilgili olarak yapılan yeni 

düzenlemelerle, eskiye oranla daha sıkı (zorlaştırıcı) kurallar getirilmesi; 

İyi olmadı Fark 

etmedi 

İyi oldu Çok iyi 

oldu 

Belirtmeyen   SS 

107 13,

8 

87 11,

2 

383 49,

5 

181 23,4 15 1,9 2,8 0,94 

18. Genel Sağlık Sigortası yasasının öngördüğü sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemelerin 
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uygulanması sağlık çalışanları açısından; 

İyi 

olmayacak 

Fark 

etmeyece

k 

İyi olacak Çok iyi 

olacak 

Belirtmeyen   SS 

310 40,

1 

159 20,

5 

233 30,

1 

33 4,3 39 5,0 1,9 0,95 

19. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yönetiminin, Yerel Hastane Birliklerine devri ve 

hastanelerin özerkleştirilmesini öngören düzenlemenin uygulanması sağlık çalışanları 

açısından; 

İyi 

olmayacak 

Fark 

etmeyece

k 

İyi olacak Çok iyi 

olacak 

Belirtmeyen   SS 

548 70,

8 

79 10,

2 

100 12,

9 

25 3,2 22 2,8 1,4 0,84 

Tablo 3’te Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Hastane 

İşletmelerinde Yapılan Uygulamalarının Değerlendirilmesine bakıldığında, sağlık 

çalışanlarının kamu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde birleştirilmesinin ( :2,7 

-  SS:1,02), hastaların istedikleri kamu hastanesine gidebilmelerinin ( :2,9 -  SS:0,93), 

kamu sağlık sigortalı hastaların doğrudan özel hastaneye gidebilmelerinin ( :2,8 -  

SS:1,08), hastanelerin kalite belgesi alma çalışmalarının teşvik edilmesinin ( :2,1 -  

SS:1,0), hastanelerde her uzman hekim için ayrı hasta muayene odasının (poliklinik) 

yapılmasının ( :3,2 -  SS:0,74), hastaların hastanede çalışan aynı uzmanlık alanındaki 

hekimlerden dilediğini seçmesine imkan verilmesinin ( :3,2 -  SS:0,78), devlet 

hastanesinde çalışan hekimlerin özel muayenehanelerini kapatmalarının teşvik 

edilmesinin ( :2,8 -  SS:1,81), hasta kayıt ve evrak işlemlerinin sadeleştirilmesi ve 

otomasyonunun ( :3,2 -  SS:0,78), hasta sevk zinciri zorunluluğunun büyük ölçüde 

kaldırılmasının ( :2,9 -  SS:1,02), hastanelerde hastaların şikâyetlerini almak için hasta 

hakları birimlerinin kurulmasının ( :3,0 -  SS:1,39), hastanelerde hasta şikâyetlerinin 

görüşülüp, karar bağlandığı hasta hakları kurullarının oluşturulmasının ( :2,9 -  

SS:0,84), Sağlık Bakanlığı’na bağlı, bölgedeki sağlık kurumları arasında tesislerin ortak 

kullanımı için protokol yapılmasının ( : 2,9-  SS:0,74), kamu sağlık sigortalarının 

sosyal güvenlik kurumu şemsiyesi altında toplanmasının ( :2,7 -  SS:0,98), yatan 

hastaların her türlü ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının hastane tarafından karşılanma 

zorunluluğunun getirilmesinin ( :2,7 -  SS:1,1), özel hastanelerin açılması ve yeni 

bölümler kurmasıyla ilgili olarak yapılan yeni düzenlemelerle, eskiye oranla daha sıkı 

(zorlaştırıcı) kurallar getirilmesinin ( :2,8 -  SS:0,94) iyi olduğunu ifade etmişlerdir.  
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Aynı tabloya göre sağlık çalışanları, devlet hastanesinde çalışan hekimlerin döner 

sermaye ödemelerinin baktıkları hasta ve yaptıkları tıbbi işlemlere (performansa) göre 

ödenmesinin ( :2,3 -  SS:1,16), hastanedeki birçok hizmetin aracı firmalar üstünden 

yaptırılmasının ( :2,2 -  SS:1,03), fark yaratmadığını; Genel Sağlık Sigortası yasasının 

öngördüğü sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemelerin uygulanmasının ( :1,9 -  SS:0,95), 

ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yönetiminin, yerel hastane birliklerine devri ve 

hastanelerin özerkleştirilmesini öngören düzenlemenin uygulanması sağlık çalışanları 

açısından ( :1,4 -  SS:0,84) fark yaratmayacağını ifade etmişlerdir.  

 

Tablo 4: Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesi Hakkındaki Kişisel 

Görüşleri  

Cevap1 Cevap2 Cevap3 Cevap4 Belirtmeye

n 
  SS 

N % N % N % N % N %   

1. Sağlıkta Dönüşüm Projesi (sizce) sağlık sistemindeki sorunları; 

Artırdı Değişmedi Kısmen çözdü Çözdü Belirtmeye

n 
  SS 

128 16,5 132 17,1 461 59,6 39 5,0 14 1,8 2,5 0,82 

2. Sağlıkta Dönüşüm Projesi hastanelerdeki sorunları; 

Artırdı Değişmedi Kısmen çözdü Çözdü Belirtmeye

n 
  SS 

151 19,5 133 17,2 429 55,4 43 5,6 18 2,3 2,4 0,87 

3. Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin uygulamalarıyla hastanede gerçekleşen değişim; 

Yüzeysel ve 

yavaş oldu 

Yüzeysel fakat 

hızlı oldu 

Köklü fakat 

yavaş oldu 

Köklü ve hızlı 

oldu 

Belirtmeye

n 
  SS 

197 25,5 273 35,3 444 18,6 137 17,7 23 3,0 2,2 1,04 

4. Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ni, bir bütün olarak; 

Gereksiz 

buluyorum 

Gerekli fakat 

uygulamaları 

yanlış buluyorum 

Gerekli fakat 

uygulamaları 

kısmen doğru 

buluyorum 

Gerekli ve 

uygulamaları 

doğru 

buluyorum 

Belirtmeye

n 
  SS 

45 5,8 257 33,2 371 47,9 86 11,1 15 1,9 2,6 0,75 

5. Sağlıkta Dönüşüm Projesi; 
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Uluslararası 

kurumların 

projesidir 

Uluslararası bir 

projenin 

ulusallaştırılmasıdı

r 

Ulusal olmakla 

beraber 

uluslararası 

desteği olan bir 

projedir 

Tamamen 

ulusal bir 

projedir 

Belirtmeye

n 
  SS 

112 14,5 228 29,5 247 31,9 139 18,0 48 6,2 2,5 0,96 

6. Sağlıkta Dönüşüm Projesi, sağlık sistemi içindeki hastanelerden en fazla hangisine yarar sağladı? 

Vakıf 

hastanelerine 

Sağlık bakanlığı 

hastanelerine 

Üniversite 

hastanelerine 

Özel 

hastanelere 

Belirtmeye

n 
  SS 

7 0,9 248 32,0 19 2,5 459 59,3 41 5,3 3,2 0,96 

7. Sağlıkta Dönüşüm Projesi, sağlık sistemi içindeki kişilerden en fazla hangisine yarar sağladı? 

Sağlık 

yöneticilerine 

Hekimlere Sağlık 

çalışanlarına 

Hastalara Belirtmeye

n 
  SS 

77 9,9 199 25,7 21 2,7 441 57,0 36 4,7 3,1 1,12 

8. Sağlıkta Dönüşüm Projesi, sağlık sistemi içindeki tedarikçi firmalardan en fazla hangisine yarar 

sağladı? 

Medikal 

firmalara 

İlaç firmalarına Hizmet sağlayıcı 

firmalara 

Yapı ve 

onarım 

firmalarına 

Belirtmeye

n 
  SS 

122 15,8 88 11,4 381 49,2 121 15,6 62 8,0 2,7 0,94 

 

 Tablo 4’te Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesi Hakkındaki 

Kişisel Görüşlerine bakıldığında, SDP’nin sağlık sistemindeki sorunları kısmen 

çözdüğünü ( :2,5 - SS:0,82),  hastanedeki sorunların çözümü üzerinde değişim 

yaratmadığını ( :2,4 - SS:0,87), SDP uygulamalarıyla hastanede gerçekleşen değişimin 

yüzeysel fakat hızlı olduğunu ( :2,2 - SS:1,04), ve SDP’nin uluslararsı bir projenin 

ulusallaştırılması olduğunu ( :2,5 - SS:0,96) ifade etmişlerdir.  

Diğer ifadelere göre ise, sağlık çalışanları SDP’yi bir bütün olarak gerekli fakat 

uygulamaları kısmen doğru buldukları ( :2,6 - SS:0,75), sağlık sistemi içerisinde %59,3 

oranında özel hastanelere,  %32 oranında Sağlık Bakanlığı hastanelerine, %2,5 oranında 

üniversite hastanelerine yarar sağladığını, ( :3,2 - SS:0,96), sağlık sistemi içerisindeki 

kişilerden %57,0 oranında hastalara, %25,7 oranında hekimlere, %9,9 oranında sağlık 

yöneticilerine, 2,7 oranında sağlık çalışanlarına yarar sağladığını ( :3,1 - SS:1,12) ifade 

etmişlerdir. Sağlık çalışanları SDP’nin sağlık sistemi içerisindeki firmalardan %49,2 

oranında hizmet sağlayıcı firmalara ( :2,7 - SS:0,94) yarar sağladığını ifade etmişlerdir. 
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4. Tartışma ve Sonuç 

Araştırma sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının genel olarak Sağlıkta Dönüşüm 

Projesine yönelik olumlu düşüncelere sahip olduğu söylenebilir. Özellikle toplumun 

sağlık hizmetine ulaşması konusunda önemli gelişmelere yol açtığı görüşündedirler. 

Hastanelerde başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları, kalite kriterlerinin 

oluşturulması, kalite belgelendirmesinin yapılması hastanelerde olumlu değişimleri de 

beraberinde getirmiştir. Araştırma sonuçlarının da desteklediği gibi, bu değişimler sağlık 

çalışanlarının da SDP’ye yönelik görüşlerini olumlu yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra 

sağlık çalışanları SDP’nin çalışanların memnuniyetini artırmadığı görüşündedirler. Bu 

konuda performansa dayalı ek ödeme sisteminin etkili olduğu düşünülebilir. Performansa 

dayalı ek ödeme sisteminin sağlık çalışanının performansını ölçmekte yetersiz kalması, 

özellikle hekim dışı sağlık çalışanları için sistemde bireysel değerlendirme kriterlerinin 

yetersiz oluşu, bu gruptaki çalışanların ortak değerlendirme kriterlerine tabi olmasının 

memnuniyetsizlikte etkili olduğu düşünülebilir. 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre SDP’nin sağlık hizmeti 

kullanımında ve dolayısıyla sağlık harcamalarında artışa sebep olduğu söylenebilir. 

Yapılan araştırmada sağlık çalışanlarının da belirttiği gibi hasta başı tedavi maliyetlerinde 

artış olmamıştır ancak hastane harcamalarında ve hastanelere başvuru sayılarında artış 

olmuştur. Bu durumun toplam sağlık harcamalarında artışa sebep olduğu görülmektedir.  

Araştırmada elde edilen diğer sonuçlara göre sağlık çalışanları, SDP ile 

uygulamaya koyulan hekim seçme hakkı, özel hastanelerden hizmet alma imkanı, SSK 

hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ile farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına mensup 

olanların aynı hastanelerden yararlanmasının sağlanması ve özel hastanelerinde kamu 

sağlık sigortasına sahip kişilere hizmet vermesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ile 

sağlık sisteminin olumlu yönde değişimine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Bu 

uygulamalar hem hastaneler arasındaki farklılıkların ve dolayısıyla hizmet farklılıklarının 

giderilmesi hem de bireylerin eşit, kaliteli ve adil şekilde sağlık hizmeti almalarına katkı 

sağlamıştır.  

Araştırma sonucunda devlet hastanesinde çalışan hekimlerin özel 

muayenehanelerini kapatmalarının teşvik edilmesinin iyi olduğu ve devlet hastanesinde 

çalışan hekimlerin döner sermaye ödemelerinin baktıkları hasta ve yaptıkları tıbbi 

işlemlere (performansa) göre ödenmesinin fark yaratmadığı konusunda görüş 

bildirmişlerdir. Hekimlerin özel muayeneleri yerine kamu da çalışmaya teşvik edilmesi, 

kamu kaynaklarının daha etkili kullanılması ve hastalara daha etkili hizmet sunulması 

için olumlu gelişmeler sağlamıştır. Ancak hekimler açısından düşünüldüğünde bu 

durumun motivasyon kaybına ve memnuniyetsizliğe yol açacağı dolayısıyla hizmet 

kalitesinde azalmalara sebep olacağı göz ardı edilmemeli ve çözüm yolları aranmalıdır.  

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre, sağlık çalışanları hastanedeki birçok 

hizmetin aracı firmalar üstünden yaptırılmasının fark yaratmadığı konusunda görüş 

bildirmişlerdir. Bu durumun hastalara hizmet sunmak açısından birçok alanda etkili 

olmayacağı düşünülebilir. Ancak hastane maliyetleri açısından değerlendirilmesi ve 

maliyet fayda analizlerinin yapılması yararlı olacaktır.  

Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yönetiminin, yerel hastane 

birliklerine devri ve hastanelerin özerkleştirilmesini öngören düzenlemenin sağlık 
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çalışanları açısından fark yaratmayacağını ifade etmişlerdir. Bu değişim sağlık 

çalışanlarının çalışma şartları veya sunulan hizmetlerin niteliği açısından doğrudan etkili 

olmayabilir. Ancak kamu hastane birliklerinin oluşturulmasının hastane yönetiminin daha 

işlevsel hale getirilmesi, hizmetlerin daha iyi denetlenmesi ve geliştirilmesi için bir fırsat 

olabileceği gibi bazı konularda hastaneleri ortak hareket etme gerekliliği içine sokmasının 

hastaneler açısından kısıtlayıcı olabileceği ve çeşitli düzenlemeler yapılması gerekeceği 

düşünülebilir.  

Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının görüşüne göre SDP kapsamındaki 

uygulamaların sağlık sistemindeki sorunları kısmen çözdüğünü hastanedeki sorunların 

çözümü üzerinde değişim yaratmadığını, hastanede gerçekleşen değişimin yüzeysel fakat 

hızlı olduğunu tespit edilmiştir. SDP’nin hayata geçirildiği aşamada uygulamalar çok 

hızlı başlatılmış, bazı uygulamalarda pilot uygulamalar yapılmasına rağmen birçok alanda 

hızlı karar verilmiştir. Acil Eylem Planı’nın ve uygulamanın başladığı dönemdeki mevcut 

durumun bunda etkili olduğu söylenebilir. Ancak hastanelerde etkili ve verimli hizmet 

sunum altyapısının oluşturulması ve kalıcı değişimlerin yapılması için daha fazla 

araştırma yapılmalı, mevcut durumdaki gereklilikler daha iyi analiz edilmelidir. Sağlık 

çalışanları SDP’yi bir bütün olarak gerekli fakat uygulamaları kısmen doğru bulduklarını 

ifade etmişlerdir. Hastanelerde ve sağlık sisteminde birçok köklü ve olumlu değişimi 

beraberinde getiren SDP uygulamalarının sisteme adaptasyonu konusunda daha fazla 

çalışma yapılmalıdır.  

Araştırma sonuçlarına göre SDP uygulamalarının sağlık hizmeti sunan 

hastanelerden en fazla özel hastaneler; sağlık sistemi içindeki kişilerden en fazla hastalar 

açısından yararlı olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Bu konuda özel hastanelerle Sosyal 

Güvenlik Kurumu arasında yapılan anlaşmalarla hastaların özel sağlık kuruluşlarından 

yararlanmalarının etkili olduğu düşünülebilir. Bu durum hasta memnuniyeti açısından 

yararlı olmakla birlikte sağlık hizmetinin kalitesi ve eşitliği üzerindeki etkisi ile sağlık 

harcamalarında yarattığı değişimin analiz edilmesi gerekmektedir.  

SDP uygulamalarının en az yarar sağladığı kesimin hekim dışı sağlık çalışanları 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durumun sağlık çalışanlarına yönelik uygulamaların, 

çalışma şartları, ek ödeme, hizmet standartları gibi düzenlemelerin yetersizliğinden 

kaynaklandığı düşünülebilir.  

Sonuç olarak Sağlıkta Dönüşüm Projesi Türk Sağlık Sistemi içerisinde ihtiyaç 

duyulan bazı gelişmeleri gerçekleştirmiş, hastane hizmetlerinin ve hizmet sunum şeklinin 

olumlu yönde değişimine katkı sağlamıştır. Toplumun sağlık hizmetine ulaşımı, nitelikli 

sağlık hizmeti sunulabilmesi açısından yararlı olmuştur. Ancak SDP dahilindeki birçok 

uygulama hızlı şekilde, yeterli altyapı oluşturulmadan ve gerekli analizler, 

değerlendirmeler yeterince yapılmadan hayata geçirilmiştir. Bu durum uygulamaların 

başarısını olumsuz etkilemiştir. Proje kapsamında yapılacak uygulamaların tüm 

paydaşların görüşü alınarak, faydaları/çıkarları ve/veya karşılaşacağı olumsuzluklar göz 

önünde bulundurularak yapılması daha yararlı olacaktır. SDP uygulamalarında hekim dışı 

sağlık personelinin karşılaşacağı şartları da öngörmek, özellikle performansa dayalı ek 

ödeme konusunda sağlık çalışanları arasındaki farklılıklar yaratmayacak uygulamalar 

gerçekleştirilmelidir. Sağlık sistemi içerisinde hasta, sağlık çalışanları ve politika 

yapıcıların birlikte, uzlaşarak ve uyumlu hareket etmesinin etkili ve verimli 

uygulamaların hayata geçirilmesi için en önemli unsur olduğu unutulmamalıdır.  
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BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURANLARIN SAĞLIK HİZMETİ 

KULLANMA DURUMLARI VE BAZI SOSYOEKONOMİKÖZELLİKLER 

 

          Uzm. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN*          

    Öğr.Gör.Feray KABALCIOĞLU** 

       Öğr.Gör.Hüseyin ERİŞ***         

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Aile Sağlığı Merkezi (ASM)  kuruluşuna başvuran kişilerde 

sağlık hizmeti kullanma durumları ve sosyoekonomik değişkenleri saptamaktır.  

Yöntem:  Şanlıurfa İl merkezinde yer alan 24 Nolu Ulubatlı ASM sağlık kuruluşuna 

Ocak - Aralık 2012 tarihleri arasında hizmet kullanımı için başvuran toplam 19.000 kişi 

çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bebek takibi, çocuk takibi, gebe takibi, lohusa izlem, 

aile planlaması hizmeti kullanımı, aşılama ve poliklinik hizmeti gibi sağlık hizmeti kullanma 

özellikleri kayıtlardan tespit edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma kapsamındaki birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuru nedenleri 

içinde ilk sırada %99’lık oranla poliklinik–tedavi hizmetleri yer alırken, %98 ile gebelik 

takibi, %97 oranı  ile aşılama, %96 ile bebek takibi için başvuranlar yer almaktadır. 

Koruyucu sağlık hizmeti almak amacı ile başvuranların yüzdesi daha düşük olarak %76 

oranı ile lohusa takibi, % 51 oranı ile aile planlaması, % 49 oranı ile çocuk takibi 

gelmektedir. Bunun yanında yaşlı bakımı ve kronik hasta takibi için hiç başvuru 

bulunmamaktadır. 

Başvurular içinde eğitim düzeyi ve gelir düzeyi arttıkça koruyucu sağlık hizmetlerini 

alma artmaktadır.    

99
 

 

Sonuç: Türkiye’de temel sağlık hizmetlerinin gerektirdiği hemen tüm özellikleri içeren 

eski sistem terk edilerek daha kaliteli ve kapsamlı olacağı beklentisi ile aile hekimliği 

sistemine geçilmiştir. 24 Nolu Ulubatlı ASM’de tespit edilen veriler bütün Şanlıurfa 
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bölgesini yansıtmamaktadır. Nedeni 24 Nolu Ulubatlı ASM bölgesi eğitim düzeyi ve 

sosyoekonomik düzeyi yüksek olmasıdır. Bu yeni sistemin aradan geçen 3 yıllık süre 

sonunda 24 Nolu Ulubatlı ASM’de tam olarak benimsendiği ve işlediği görülmektedir. 24 

Nolu Ulubatlı ASM bölgesine kayıtlı nüfusun hizmet alım oranın yüksek olması bunun bir 

göstergesidir.  

Yapılan çalışma tekrar gözden geçirilerek, sistemin etkili olmasında ki neden; ev ev 

dolaşılarak varsa kayıt dışı olanların kayıt altına alınması ve sistemle ilgili bilgisi 

olmayanların bilgilendirilmesi olduğu elde edilmiştir. Aile Sağlığı Merkezlerinin tercih 

edilebilirliğini arttırmak amacıyla fiziki kapasitenin arttırılmasının, ebe hemşire hekimin 

hastasına daha fazla zaman ayırabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmasının gerekli 

olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Hizmeti Kullanma Özellikleri, 

Sosyoekonomik Durum 

 

HEALTH SERVICE USAGE STATUS OF PEOPLE APPLYING TO A FAMILY 

HEALTH CENTER AND SOME SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS 

 

ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this study is to determine health service usage status and 

socioeconomic variables in people who apply to Family Health Center (FHC) institution.   

Method:  A total of 19.000 people, who applied to Ulubatlı FHC No 24 in city center of 

Şanlıurfa between January – December 2012 for the purpose of service usage, constituted 

the sample group of the study. Health service usage characteristics such as infant follow-

up, child follow-up, pregnant follow-up, puerperant follow-up, family planning service 

usage, vaccination and polyclinic service were determined from the records.  

 

Results: Among the reasons for applying to primary health institution within the scope of 

study; applications for the polyclinic-treatment services at the rate of 99% in the first rank 

were followed by pregnancy follow-up at the rate of 98%, vaccination at the rate of 97%, 

and infant follow-up at the rate of 96%.   

The rate of those who applied with the purpose of receiving preventive health service 

was low; puerperant follow-up of 76%, family planning of 51% and child follow-up of 

49%. In addition, there was no application for elderly care and chronic patient follow-up.  
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As educational level and income level increase, rate of receiving preventive health 

services increases, as well.     

 

Conclusion: Old system which includes almost every characteristics required by basic 

health services in Turkey was abandoned and Family Practice system has been passed 

with the expectation of being more qualified and extensive. Data determined in Ulubatlı 

FHC No 24 do not reflect whole Şanlıurfa region. This is because educational level and 

socioeconomic level are high in the region of Ulubatlı FHC No 24. It is seen that this new 

system has been wholly adopted and operated in Ulubatlı FHC No 24 at the end of 3-year 

period. The fact that service procurement rate of population registered to region of 

Ulubatlı FHC No 24 is high is an indication for this.   

The study conducted was reviewed and the reason behind why this system is effective 

is that people who are not informed about the system have been informed and if any, the 

people who are not registered into system have been registered by visiting houses. For the 

purpose of increasing the preferability of Family Health Centers, it is considered that 

enhancing physical capacity, and making arrangements to provide midwife, nurse, doctor 

to spend more time to their patients are required. 

 

Keywords: Family Health Center, Health Center Usage Characteristics, Socioeconomic 

Status 

 

GİRİŞ ve AMAÇ 

Sağlık ve hastalık konuları hayatımızın en önemli konuları içerisinde yer almaktadır. 

1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan kapsamlı sağlık tanımına 

göre hastalık: “Yalnızca hastalık veya sakatlık durumunun olmayışı değil, bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmıştır (1).  

Sağlıklı olmak ve sağlık durumunu etkileyen faktörlerin en aza indirildiği veya 

tamamen yok edildiği bir ortamda yaşamak, temel insan haklarının arasında yer 

almaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. maddesinde sağlık hakkı için 

“Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, 

gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir 

hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim 

imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır” 

(2).  Ülkemizde de Anayasamızın 56. maddesinde vatandaşların sağlık haklarına yer 

verilmektedir. “Madde 56: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
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sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 

Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 

gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini 

düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından 

yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde 

yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir” (3).  

Sağlık hizmetleri genel olarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan 

çalışmaları içermektedir. Sağlık hizmetleri geniş bir tanımla “insanların sağlığının 

korunması, gerektiğinde tedavi ve rehabilite edilmesi ve toplum ve bireyin sağlık 

durumlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmaların tümü” olarak tanımlanabilir. 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Konusunda Kanun (5.1.1961 gün ve 224 

sayılı) sağlık hizmetlerini söyle tanımlamaktadır (4) . “Sağlık hizmetleri, insan sağlığına 

zarar veren çeşitli faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve 

ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların ise alıştırılması için gerçekleştirilen tıbbi 

faaliyetlerdir”. Bu tanıma göre sağlık hizmetleri koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici 

sağlık hizmetleri ve rehabilite edici sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler olmak 

üzere dört grupta toplanabilir.  

Koruyucu sağlık hizmetleri Ülkemizde devlet adına koruyucu ve tedavi edici 

sağlık hizmetlerini yürütülmesi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Sağlık koşullarının 

iyileştirilmesi, sağlığı bozacak faktörlerin yok edilmesini kapsayan ve toplumun bütününe 

yönelik olan koruyucu sağlık hizmetlerini, devlet, karşılıksız olarak gerçekleştirmektedir 

(5).  

  Sağlık hizmetlerinin sunumunda “koruyucu sağlık hizmetleri”, diğerlerine göre daha 

öncelikli bir konumdadır. Çünkü korumak, tedavi etmekten çok daha az maliyetlidir. 

Özellikle ülkenin gelişmişlik seviyesine bağlı olarak bu hizmetlerin etkinliği de 

artmaktadır. Sağlık hizmetleri ilaç ve eczacılık hizmetleri ile laboratuar hizmetlerini de 

kapsamaktadır ( 6).  

Koruyucu sağlık hizmetleri çevreye ve kişiye yönelik hizmetler olmak üzere ikiye 

ayrılır. Çevreye yönelik hizmetlerin amacı, çevrede sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, 

fizik ve kimyasal etkenleri yok ederek veya bu etkenlerin kişileri etkilemelerini önleyerek 

çevreyi olumlu hale getirmektir. Çevre sağlığı hizmetleri kapsamında yürütülen 

hizmetlerin bir kısmı Kavuncubaşı tarafından şu şekilde sıralanmıştır: 

 Su kaynaklarının sağlanması ve denetimi 
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 Katı tıkların denetimi 

 Zararlı canlılarla (haşere) mücadele 

 Besin sanitasyonu 

 Hava kirliliğinin denetimi 

 Gürültü kirliliğinin denetimi 

 Radyolojik zararların denetimi 

 İş sağlığı 

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, hekim, hemşire gibi sağlık meslekleri 

üyelerinin kişinin sağlıklı halinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yürüttüğü 

hizmetlerdir. Bu hizmetler Kavuncubaşı tarafından şu şekilde sıralanmıştır: 

 Bağışıklama 

 Beslenmeyi düzenleme 

 Hastalıkların erken tanı ve tedavisi 

 Ana çocuk sağlığı hizmetleri 

 Aşırı doğurganlığın denetimi 

 İlaçla koruma 

 Kişisel hijyen 

 Sağlık eğitimi  ( 7). 

Türkiye’de Sağlık Sistemi, 2004 yılında çıkarılan “5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot 

Uygulaması Hakkında Kanun” ve onu müteakip düzenlenen mevzuat ile değişikliğe 

uğramıştır.  Böylece 1961 yılında kabul edilen “224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi hakkında Kanun” ile öngörülen sağlık sistemi yerine “Aile Hekimliği 

Modeli”ne geçiş süreci başlamıştır (4,8). Aile Hekimliği pilot uygulamasına ilk kez 15 

Eylül 2005 tarihinde Düzce ilinde başlanmış, 17 Temmuz 2006 tarihinde de Eskişehir’de 

devam edilmiştir (9). 

Halen 81 ilimizde birinci basamakta Aile hekimliği modeli uygulanmaktadır. Aile 

Hekimliği uygulama yönetmeliği 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve bu yönetmelik 06.07.2005 tarih ve 25867 sayılı Aile Hekimliği pilot 

uygulaması hakkında yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır. 2010 yılı sonunda tüm 

illerimizde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir. 
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"30.12.2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazetede Aile Hekimliği Uygulaması 

Kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve 

Sözleşme Şartları Hakkında yönetmelik yayımlanmıştır.  Aile Hekimliği Pilot 

Uygulaması Hakkında Kanun 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “11.10.2011tarihli ve 663 sayılı KHK” ile Aile Hekimliği Kanunu olarak 

ismi ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır ( 10).  

 Aile Hekimliği Uygulaması ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulması için 

Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) kurulmuştur (11). 

Kurulan bu merkezlerde, hekim ve Aile Sağlığı Elemanı ( Aile hekimi ile birlikte hizmet 

veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık 

memuru) görev yapmaktadır.  

Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, 

hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının 

gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Aile hekimi, 

kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci 

basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, sağlığı geliştirici 

ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir. Evde 

takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya 

gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, 

tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirilen 

muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. Gerektiğinde kişiyi gözlem 

altına alarak tetkik ve tedavisini yapar. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete v.s. belgeleri 

düzenler (10). Bu çalışmanın amacı; Şanlıurfa il merkezinde bulunan bir Aile Sağlığı 

Merkezi (ASM)  kuruluşuna başvuran kişilerde sağlık hizmeti kullanma durumları ve 

sosyoekonomik değişkenleri saptamaktır.  

 

YÖNTEM  

Şanlıurfa İl merkezinde yer alan 24 Nolu Ulubatlı ASM sağlık kuruluşuna Ocak - 

Aralık 2012 tarihleri arasında hizmet kullanımı için başvuran toplam 19.000 kişi 

çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bebek takibi, çocuk takibi, gebe takibi, lohusa 

izlem, aile planlaması hizmeti kullanımı, aşılama ve poliklinik hizmeti gibi sağlık hizmeti 

kullanma özellikleri ASM kayıtlarından tespit edilmiştir 
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BULGULAR 

 

 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi; Ulubatlı 24 Nolu ASM, A sınıfı ASM gruplandırmasın 

da olup tıbbi ve fiziksel şartları bakımından tüm donanıma sahip bir ASM’dir. Verimli ve 

nitelikli bir hizmet sunumu açısından her aile hekimine düşen ortalama nüfus ayrıca 

öneme sahiptir. Ulubatlı 24 Nolu ASM’de buna dikkat etmiştir.  
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Ulubatlı 24 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)  Şanlıurfa’nın sosyo-ekonomik ve 

bölgesel özellikleri bakımından en gelişmiş yerleşim yerinde bulunmaktadır. Şekil 2’de 

görüldüğü gibi;  Ulubatlı 24 Nolu ASM’de 5 doktor, 4 ebe, 2 hemşire, 1 tıbbi sekreter ve 

1 hizmetli görev yapmaktadır. Doktorlardan bir tanesi Aile Hekimi uzmanı olup hepsi 

dalında tecrübe sahibi ve aile hekimliğini önceden benimsemiş meslek grubudur. 

 

 Şekil 4. Başvuru Nedenlerinin Dağılımı II 
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Araştırma kapsamında ki 19.000 kişinin koruyucu sağlık hizmetini birinci 

basamak sağlık kuruluşundan alma durumları yüzdesi; gebelik takibi için % 98, aşılama 

için % 97, bebek takibi için % 76, aile planlaması için % 51 ve çocuk takibi için % 49’ 

dır. En yüksek oran ise % 99 ile poliklinik tedavi hizmetleri yer almaktadır. 

Koruyucu sağlık hizmetleri, gebelik takibi, aşılama, bebek takibi, loğusa takibi, 

aile planlaması, çocuk takibi ve poliklinik tedavi hizmetleri için başvuran 19.000 kişinin 

bu hizmetleri almaları olarak gruplandırılmıştır. Ve kişilerin bu hizmetleri birinci 

basamak sağlık kuruluşundan almalarını etkileyen diğer faktörler lojistik regresyon analiz 

yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerini birinci basamak sağlık kuruluşundan almayı 

etkileyen en önemli etmen ASM’ne geçiş sürecinin halkta uyandırdığı merak ve 

heyecandır. 

Gelir düzeyi arttıkça tüm koruyucu sağlık hizmeti gruplarında (gebe takibi, bebek 

takibi, loğusa takibi, çocuk takibi, aşılama) birinci basamak sağlık kuruluşundan hizmet 

alma artmaktadır. Ve Ulubatlı 24 Nolu ASM ‘de sosyo ekeonomik düzeyi yüksek olan bir 

bölge olduğundan dolayı, koruyucu sağlık hizmeti alma oranları oldukça yüksektir. 

Ayrıca eğitim seviyesi hizmet alma oranlarını yükseltmektedir. Ulubatlı 24 Nolu ASM 

eğitim seviyesi yüksek olan bir yerleşkede bulunmaktadır. 
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Temel sağlık hizmetlerinin ilk sırasında koruyucu sağlık hizmetleri yer 

almaktadır. Burada sağlık personelinin sorumluluğu çok önemlidir. Bu sorumluluk bilinci 

ile hareket edince hizmet almada hasta memnuniyeti de artmaktadır.  Ulubatlı 24 Nolu 

ASM’de hizmet alma oranlarının yüksek olması bize sağlık personelinin mesleklerin de 

bu sorumluluk bilincine verdikleri önemi göstermektedir (12). 

Sağlık hizmetlerinin verimliliği yükseltilerek maliyetlerin düşürülmesi uygulanan 

sağlık reform hareketlerinin ana hedefidir. Kişi başı sağlık hizmet başvuruları çeşitli 

yollarla artırılmış ve sağlıkta verimlilik bu şekilde yükseltilmeye çalışılmıştır.(şekil 3 ve 

4’ de görüldüğü gibi)(13). 

Teknolojinin ilerlemesi, yaşam beklentilerinin yükselmesi sağlık alanında artan 

talebi ortaya çıkarmıştır.  

 

 

TARTIŞMA  

      Çalışmamızda Ulubatlı 24 Nolu ASM’de koruyucu sağlık hizmetlerinin bireylere 

ulaşma oranları üzerinde durulmuştur. Bu durum alınan örneklemin Şanlıurfa genelini 

temsil etme gücünü zayıflatmakta ve genelleme yapılmasını engellemektedir. Ancak 

araştırmanın yapıldığı bölge sosyo ekonomik düzey ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu 

yerde hizmet alımında yüksek olduğunu göstermesi dikkate değerdir. Koruyucu sağlık 

hizmeti alma oranlarının bu kadar yüksek olması Aile Hekimliğine geçiş sürecinde ki 

motive edici davranışlar olabilir. Bölgenin sosyo ekonomik düzeyi ile eğitim seviyesinin 

yüksek olması ve temel sağlık hizmetleri için başvurmaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (14). Çalışmamızda, Aile Hekimleri arasında 

nüfus dağılımının hizmet alma davranışında motive edici olduğunu göstermiştir.   

Çalışma kapsamında, koruyucu sağlık hizmeti almak için başvuru sayısı oldukça yüksek 

bulunmuştur. Bu doğrultuda ‘herkes için sağlık hedefi’ eğitim düzeyleri ve sosyo 

ekonomik özellikler bakımından bireylerin lehine farklılaşmıştır (15).  Sağlıkta dönüşüm 

projesi, bireysel memnuniyet açısından ele alındığında, koruyucu sağlık hizmeti alma 

başvurularında ki yüksek oranlar olumlu bir sonuç olarak bulgulanmıştır (13). 

 

SONUÇ 

Türkiye’de temel sağlık hizmetlerinin gerektirdiği hemen tüm özellikleri içeren 

eski sistem terk edilerek daha kaliteli ve kapsamlı olacağı beklentisi ile aile hekimliği 

sistemine geçilmiştir. 24 Nolu Ulubatlı ASM’de tespit edilen veriler bütün Şanlıurfa 



 

1215 
 

bölgesini yansıtmamaktadır. Nedeni 24 Nolu Ulubatlı ASM bölgesi eğitim düzeyi ve 

sosyoekonomik düzeyi yüksek olmasıdır. Bu yeni sistemin aradan geçen 3 yıllık süre 

sonunda  24 Nolu Ulubatlı ASM’de tam olarak benimsendiği ve işlediği görülmektedir. 

24 Nolu Ulubatlı ASM bölgesine kayıtlı nüfusun hizmet alım oranın yüksek olması 

bunun bir göstergesidir.  

Yapılan çalışma tekrar gözden geçirilerek, sistemin etkili olmasında ki neden; ev 

ev dolaşılarak varsa kayıt dışı olanların kayıt altına alınması ve sistemle ilgili bilgisi 

olmayanların bilgilendirilmesi olduğu elde edilmiştir. Aile Sağlığı Merkezlerinin tercih 

edilebilirliğini arttırmak amacıyla fiziki kapasitenin arttırılmasının, ebe hemşire hekimin 

hastasına daha fazla zaman ayırabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmasının gerekli 

olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Araştırma İstanbul’da özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının örgütsel 

adalet algılarının sosyo-demografik özelliklerine göre değerlendirmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örgütsel adalet algılarını belirlemek üzere Hyung-Ryong Lee 

tarafından geliştirilmiş ölçeğin, örgütsel adalet ile ilgili bölümü kullanılmıştır. Çalışmamıza 

katılan sağlık çalışanlarının cinsiyet, öğrenim durumları,  kurumda çalışma süresi ve meslekte 

çalışma sürelerine göre genel örgütsel adalet algısı ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık 

olmadığı saptanmıştır. Çalışanların etkileşimsel adalet algı puan ortalamalarının daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Hastane, sağlık çalışanları, örgütsel adalet, dağıtımsal adalet, 

işlemsel adalet, etkileşimsel adalet 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the perception of organizational justice 

according to socio-demographic characterictics of health professional in a private hospital in 

İstanbul. Organizational justice part of the scale developled by Hyung-Ryong Lee was used to 

collect data in the study.  There was not statistically found significant difference among the 

organizational justice and its subgroups according to the health professionals’ gender, 

educational status, working time at institution and in their profession. The results indicated that 

the mean of interactional justice score was higher than other other subgroups in the 

organisational justice in the hospital. 

Key words: Hospital, health professionals, organizational justice, distributive justice, 

procedural justice, interactional justice. 
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ÖZEL BİR HASTANEDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI 

 

1. Giriş ve Amaç 

Günümüzde hızla değişen iş yaşamında, örgütsel adaletin sağlanmasının, örgütler 

ve çalışanlar arasındaki problemleri ortadan kaldıran ve aralarında sağlıklı sosyal yapılar 

oluşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğu düşünülmesi örgütsel adalet 

kavramına olan ilgiyi artırmıştır. Performansın arttırılmasında önemli rekabet güçlerinden 

birinin insan unsuru olduğu ve insan davranışlarını pozitif yönde etkilemeye yönelik her 

faaliyetin verimlilik üzerinde pozitif etkileri olabileceği kabul edilmektedir. Çalışanların 

yüksek motivasyona, iş tatminine ve örgütsel adalete ihtiyaçlarının olduğu kaçınılmaz bir 

gerçektir. Adalet, organizasyonel bir değer taşıması nedeniyle kritik bir öneme sahiptir 

(KONOVSKY, 2000). Örgütsel yaşamın devamlılığını ve başarısı için vazgeçilmez 

unsurlardan biri örgütsel adalettir (YEŞİL and DERELİ, 2012).  

Bir hizmet sektörü olan sağlık sektöründe insan faktörü, emek yoğun bir çalışma 

gerektirmesi, hata kabul etmiyor olması nedeniyle daha da önem taşır. Örgütsel adalet,  

örgüt içindeki ilişkilere bağlı olarak ortaya çıkan örgütsel ve kişisel her türlü çıktının, 

ödül ve cezanın her türlü adil dağıtımını ifade eder (SÖYÜK, 2007). Örgütsel adalet 

algısı, bireylerin örgüt içerisinde kendisine karşı adil davranılıp davranılmadığı 

konusundaki görüşlerini ifade eden bir kavramdır (UMPHRESS et al., 2003, TAŞ, 2010, 

ÇETİN et al., 2011). Bir organizasyonda gerçekte adaletin ya da adaletsizliklerin olup 

olmaması değil, bireylerce nasıl algılandığı önemlidir (ÖZDEVECİOĞLU, 2003).  

Örgütsel adalet, yaygın olarak, dağıtımsal, işlemsel/prosedürel ve etkileşimsel 

adalet olmak üzere üç farklı boyutu içine alan bir olgu olarak değerlendirilmektedir 

(COHEN-CHARASH and Spector, 2001, YEŞİL and DERELİ, 2012, ZORLU, 2013).  

Dağıtım adaletinde önemli olan, bireyin, dağıtılan kaynaklardan adil şekilde pay 

alması (IŞIK et al., 2012, ÖZDEVECİOĞLU, 2003), benzer olan bireylere benzer 

davranılması ve farklı olan bireylere de farklılıkları oranında farklı davranılmasıdır 

(ÖZMEN et al., 2007).  Dağıtım adaleti, işgörenin bulunduğu örgüte bizzat kendisinin 

katmış olduğu değere bağlı olarak alması gereken ideal ödül miktarını ifade etmektedir. 

Ücret, geri besleme, çalışma koşulları ve terfi ödül örnekleridir (DOĞAN, 2002). Dağıtım 

adaleti belirlemede bireyler kazanımlarını bir standart veya kurala göre değerlendirip 

karşılaştırma yapabilecekleri gibi bir başkasının elde ettiği kazanım veya geçmiş 

uygulamaları da ele alabilirler (ÜLKER, 2008) (İÇERLİ, 2010).  

Dağıtımcı adalet iş görenin bulunduğu örgütte bizzat kendisinin katmış olduğu 

değere ilişkin alması gereken ideal ödül miktarını gösterirken, prosedürel adalet bu ödül 

türleri ile miktarlarının belirlenmesi ve ölçümünde kullanılan her tür metot, prosedür, 

politika ya da ilkelerin adil olma derecesini ifade etmektedir (MARTIN and BENNETT, 

1996, KONOVSKY, 2000). Dağıtım adaleti daha çok verilen kararlarla ilgili sonuçların 

adil olarak algılanması ile ilgilidir (YENİÇERİ et al., 2009).  
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Yapılan çalışmalar emeğinin karşılığını tam olarak alamayan iş görenlerin diğer 

iş görenlere oranla örgüte daha az bir bağlılık duygusu beslediklerini göstermektedir 

(MARTIN and BENNETT, 1996, YAVUZ, 2010, DOĞAN, 2002). Prosedür adaleti; 

ücret, terfi, maddi olanaklar, çalışma şartları ve performans değerlemesi gibi unsurların 

belirlenmesinde ve ölçümünde kullanılan metot, prosedür ve politikaların adil olma 

derecesidir. Örneğin, performans ödülleri dağıtımının adilliği dağıtımcı adalet kavramının 

konusunu oluştururken, aynı performans ödüllerinin belirlenmesinde kullanılan 

metotların adilliği ise prosedürel adalet kavramının konusunu oluşturur (DOĞAN, 2002, 

GREENBERG, 1990). Prosedürel adalet alınan kararların sonuçlarının adil olması ile 

ilgilidir. Karar vericiler tarafından bir görüşme veya tartışmanın sonucunda kullanılan 

kıstaslar, işlemler ve politikalara yönelik adalet algılamasını ifade eder (KONOVSKY, 

2000). 

Etkileşim adaleti; yöneticilerin, dağıtım kararlarının alınmasına ilişkin süreçleri, 

çalışan bireylere karşı saygılı ve dürüst açıklamaları olarak ifade edilebilir (SÖYÜK, 

2007). Bu nedenle etkileşim adaleti, yöneticinin algılanan adaletidir (ÇAKMAK, 2005). 

Prosedür adaleti örgüt dayanıklı sonuçları esas alırken, etkileşim adaleti yönetici 

dayanıklı sonuçları esas alma eğilimindedir (YERLİKAYA, 2008). Yönetici-çalışan 

ilişkisinin adilliği ile ilgili bütünleyici bir parça olan iletişimi işaret eden (ALPER, 2007) 

etkileşim adaleti, örgütsel uygulamaların insani yanıyla ilgilidir (SÖYÜK, 2007) ve 

örgütsel pratiklerin gerektirdiği iletişimin doğru algılanmasını gerektirir (ÜLKER, 2008). 

Bunun yanı sıra dağıtım ve prosedür adaletinde olduğu gibi birçok çalışmada çalışanların 

bireylerarası ilişkilerin niteliği olarak tutum ve davranışları etkilediği belirtilmektedir 

(ALPER, 2007). 

Çalışanın ufak bir şikâyeti dahi tüm organizasyonun işlerini büyük ölçüde 

etkileyeceğinden hareketle, çalışmamızda özel bir hastanede sağlık çalışanlarının (hekim, 

hemşire, ebe, eczacı, sağlık teknikeri ve sağlık memurlarının) örgütsel adalet algıları ile 

alt boyutları arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. 

 

2. Gereç ve Yöntem 

    Araştırma, özel bir hastanede çalışan sağlık personelinin örgütsel adalet algılarını 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. İstanbul ili sınırları içinde bir özel 

hastanede gerekli izin alındıktan sonra örneklem belirlenmeden, raporlu, izinliler dışında 

çalışmamıza katılmayı kabul eden 199 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu ve örgütsel adalet ölçeği 

kullanılmıştır. 

Örgütsel adalet ölçeği Hyung-Ryong Lee tarafından geliştirilmiş ve “An 

Empirical Study of Organizational Justice as a Mediator of the Relationships Among 

Leader- Member Exchange and Job Satisfaction, Organizational Commitment and 

Turnover Intentions in the Lodging Industry” isimli çalışmasında kullanılmıştır. Dört 

bölümden oluşan ölçeğin, örgütsel adaletle ilgili olan 2. bölümündeki 20 sorusu 

kullanılacaktır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’li Likert ölçeği ile düzenlenmiştir. Sorulara “ 
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kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “kısmen katılıyorum” ve 

“kesinlikle katılıyorum” şeklinde değerlendirilerek cevap verilecektir. 

Dağıtım adaleti ile ilgili olarak sorumluluklar, eğitim, mesleki gelişim, gösterilen 

çaba, işin sıkıntı ve zorlukları gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak çalışanın adil bir 

şekilde ödüllendirip ödüllendirilmediğini belirleyen 5 soru yer almaktadır.  

İşlemsel adalet algısını ölçen bölümde, işle ilgili kararların objektif bir şekilde 

verilip verilmediği, çalışanların endişelerinin dikkate alınıp alınmadığı, kararların 

verilmesi aşamasında doğru ve eksiksiz bilgi edinilip edinilmediği, işle ilgili kararlarda 

açıklamaların yapılıp ek bilgilerin verilip verilmediği ve işle ilgili kararların tüm 

çalışanlar için tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı sorgulayan 6 soru 

bulunmaktadır. 

Etkileşim adaleti ile ilgili bölümde ise; çalışana karşı nazik ve önemseyen, saygılı 

bir tutum sergilenmesi, kişisel ihtiyaçlarına duyarlılık, kararların dürüst bir şekilde 

aktarılması, kararların uygulanmasında çalışanın görüşlerinin dikkate alınması, kararlar 

için yeterli açıklamanın yapılması, kararların mantıklı bir şekilde açıklanmasına yönelik 9 

soru yer almaktadır. Kullanılan örgütsel adalet ölçeği için içsel uyumu Cronbach Alpha 

değeri, 9753 olarak hesaplanmıştır.  

Kullanılan istatistik yöntemler, çalışmamıza katılanların algı düzeylerini kişisel 

özelliklere göre değişip değişmediğini test etmek için t testi, varyans analizi ve uygun 

Post-Ad Hoc testler ve kolerasyon yapılmıştır.  

Kullanılan ölçeğe ait Aritmetik ortalamalar yorumlanırken aralıklar 1.00-1.79 

“çok düşük”, 1.80-2.59 “düşük”, 2.60-3.39 “orta”, 3.40-4.19 “yüksek”, 4.20-5.00 aralığı 

ise “çok yüksek” olarak değerlendirilmiştir (POLAT and CELEP, 2008).   

Korelasyon katsayıları değerlendirilirken ise katsayılar, mutlak değer olarak 0.70 

ile 1.00 arasında ise “yüksek”, 0.69 ile 0.30 arasında ise “orta”, 0.29 ve daha düşük 

değerde ise “düşük” düzeyde ilişki olarak (BÜYÜKÖZTÜRK, 2010).  

 

4. Bulgular 

 

 

Tablo 1: Araştırmaya katılanların bazı sosyo-demografik özellikleri  

 

 

Özellikler Kategoriler n % 

Cinsiyet 

Kadın 135 68,2 

Erkek 63 31,8 

Yaş 

18-25 68 34,3 

26-35 86 43,4 

36-45 22 11,1 
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46 yaş ve üzeri 20 10,1 

Cevapsız 2 1,0 

Medeni durum 

Bekar 96 48,5 

Evli 101 51,0 

Cevapsız 1 0,5 

Eğitim durumu 

Lise 73 36,9 

Önlisans 40 20,2 

Lisans 51 25,8 

Yüksek Lisans 12 6,1 

Doktora 18 9,1 

Cevapsız 4 2,0 

Kurumda çalışma 

süresi 

0-12 ay 85 42,9 

13-24 ay 42 21,2 

25-36 ay 27 13,6 

37-48 ay 41 20,7 

49-60 ay 3 1,5 

Çalışanın görevi 

Sağlık teknisyeni / Sağlık memuru 58 29,3 

Ebe / Hemşire 109 55,1 

Doktor / Eczacı 31 15,7 

 

Araştırmaya katılanların %68,2’si kadın, %48,5’i bekar, % 36,9’u lise, %20,2’si 

önlisans, %25,8’i lisans mezunu iken; %6,1’i yüksek lisans, %9,1’i doktora derecesine 

sahiptir.  

Grubun %43,4’ü 26-35 yaş aralığında, %42,9’unun kurumda çalışma süresi 0-12 

aydır.  

Araştırma grubunun %55,1’i ebe/hemşire, %29,2’ü sağlık teknisyeni/sağlık 

memuru ve %15.7’si doktor/eczacıdır  (Tablo 1). 
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Tablo 2: Araştırmaya katılanların cinsiyete göre örgütsel adalet boyutları ve genel 

puan karşılaştırması  

 

 Cinsiyet n Ortalama Std. Sapma t p 

Dağıtımsal 

Adalet  

Kadın 134 3,09 0,96 
0,075 0.940 

Erkek 63 3,10 0,87 

İşlemsel 

Adalet 

Kadın 133 3,31 0,80 
0,284 0.777 

Erkek 63 3,34 0,64 

Etkileşimsel 

Adalet  

Kadın 133 3,46 0,89 
0,377 0.707 

Erkek 63 3,51 0,80 

Genel 

Adalet 

Kadın 133 3,29 0,82 
0,269 0.788 

Erkek 63 3,32 0,71 

Araştırmaya katılanların cinsiyete göre örgütsel adalet boyutları ve genel 

puanlarına ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05)(Tablo 2). 

 

Tablo 3: Araştırmaya katılanların öğrenim durumlarına göre örgütsel adalet 

boyutları ve genel puan karşılaştırması  

 

 

 

Öğrenim 

durumu 
n 

Ort. 

 
Std. Sapma F P 

Dağıtımsal 

Adalet  

 

 

Lise 3 3,20 0,93 

1,172 0.325 

Önlisans 0 2,93 0,81 

Lisans 51 3,20 0,95 

Yük. Lisans  2 2,92 1,10 

Doktora 8 2,82 1,04 

İşlemsel Adalet  

 

 

Lise 3 3,49 0,75 

2,131 0.079 

Önlisans 9 3,11 0,69 

Lisans 1 3,33 0,75 

Yük. Lisans  2 3,15 0,91 

Doktora 8 3,15 0,74 
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Etkileşimsel 

Adalet  

Lise 3 3,64 0,93 

1,268 0.284 

Önlisans 9 3,27 0,70 

Lisans 1 3,46 0,84 

Yük. Lisans  2 3,35 1,08 

Doktora 8 3,44 0,85 

Genel Adalet  

Lise 3 3,44 0,79 

1,603 0.175 

Önlisans 9 3,10 0,68 

Lisans 1 3,33 0,81 

Yük. Lisans  2 3,14 0,98 

Doktora 8 3,14 0,78 

 

Öğrenim durumlarına göre örgütsel adalet boyutları ve genel puanlarına ilişkin 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 3). 

 

Tablo 4: Araştırmaya katılanların görevlerine göre örgütsel adalet boyutları ve 

genel puan karşılaştırması  

 

 
Çalışanın Görevi n Ort. 

Std. 

Sapma 
F P 

Dağıtımsal 

Adalet  

 

Sağlık tek./Sağlık memuru 58 2,85 0,87 

3,425 0.035 Ebe/Hemşire 109 3,24 0,93 

Doktor/Eczacı  31 3,04 0,99 

İşlemsel 

Adalet  

 

Sağlık tek./ Sağlık memuru 58 3,23 0,68 

1

0,353 
0.261 Ebe/Hemşire 108 3,40 0,78 

Doktor/Eczacı  31 3,22 0,74 

Etkileşimse 

Adalet  

Sağlık tek./Sağlık memuru 58 3,32 0,85 

1

0,645 
0.196 Ebe/Hemşire 108 3,57 0,86 

Doktor/Eczacı  31 3,48 0,88 

Genel 

Adalet  

Sağlık tek./Sağlık memuru 58 3,13 0,72 
2,325 0.101 

Ebe/Hemşire 108 3,40 0,80 
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Doktor/Eczacı  31 3,25 0,79 

Araştırmaya katılanların kurumdaki görevlerine göre örgütsel adalet boyutları ve 

genel puanları karşılaştırıldığında, dağıtımsal adalet alt boyutunda (p<0,05) istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. Dağıtımsal adalet alt boyutuna ilişkin sağlık 

teknisyeni/sağlık memuru grubunda puanının ebe/hemşire grubuna göre daha düşük 

olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 4). 

 

Tablo 5: Araştırmaya katılanların yaşlarına göre örgütsel adalet boyutları ve genel 

puanları arasındaki ilişki 

 
 Yaş 

Kurumda 

çalışma süresi 

Meslekte çalışma 

süresi 

Dağıtımsal Adalet  

r 

p 

n 

-0,053 -0,091 -0,075 

0.462 0.204 0.294 

199 199 199 

İşlemsel Adalet  

r 

p 

n 

-0,092 -0,105 -0,094 

0.200 0.143 0.188 

199 199 199 

Etkileşimsel Adalet 

r 

p 

n 

-0,041 -0,075 -0,044 

0.564 0.295 0.543 

199 199 199 

Genel Adalet  

r 

p 

n 

-0,060 -0,097 -0,074 

0.401 0.177 0.301 

199 199 199 

Araştırmaya katılanların yaş, kurumda çalışma süresi,  meslekte çalışma süresi ile 

örgütsel adalet boyutları ve genel puanları arasında ilişki saptanmamıştır (p>0,05)(Tablo 

5). 

 

Tablo 6: Örgütsel adalet ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalama ve standart 

sapma değerleri 

 Ortalama Standart Sapma 

Dağıtımsal Adalet 3,10 0,93 
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İşlemsel Adalet 3,32 0,75 

Etkileşimsel Adalet 3,49 0,86 

Örgütsel Adalet 3,30 0,78 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının örgütsel adalet kapsamındaki üç alt 

boyutu “yüksek” düzeyde algılandığı görülmektedir. Çalışanların etkileşimsel adalet 

(3,49) algısı puanı diğer alt gruplara göre daha yüksektir (Tablo 6). 

Tablo 7: Araştırmaya katılanların kurumda çalışma sürelerine göre örgütsel 

adalet boyutları ve genel puan karşılaştırması  

 

 

Kurumda çalışma 

süresi 
n Ortalama 

Std. 

Sapma 

 

F P 

Dağıtımsal 

Adalet 

0-12 ay  85 3,18 1,03 

2,436 0.049 

13-24 ay 42 3,22 0,85 

25-36 ay 27 2,62 0,80 

37-48 ay 41 3,15 0,76 

49-60 ay 3 2,60 1,40 

İşlemsel 

Adalet 

0-12 ay  85 3,38 0,81 

2,016 0.094 

13-24 ay 41 3,46 0,72 

25-36 ay 27 3,03 0,74 

37-48 ay 41 3,30 0,53 

49-60 ay 3 2,72 1,49 

 

 

Etkileşimsel 

Adalet  

0-12 ay   85 3,56 0,92 

0,715 0.148 

13-24 ay 41 3,58 0,75 

25-36 ay 27 3,15 0,99 

37-48 ay 41 3,51 0,62 

49-60 ay 3 2,85 1,53 

Genel Adalet  

0-12 ay  85 3,37 0,86 

2,316 0.059 13-24 ay 41 3,41 0,72 

25-36 ay 27 2,94 0,78 
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37-48 ay 41 3,32 0,56 

49-60 ay 3 2,72 1,47 

Araştırmaya katılanların kurumda çalışma sürelerine göre örgütsel adalet 

boyutları ve genel puanları karşılaştırıldığında, genel adalet ve dağıtımsal adalet puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Dağıtımsal adalet 

boyutuna ilişkin olarak  kurumda çalışma süreleri 0-12 ay olanların puanlarının 25-36 ay 

olanlara göre daha yüksek olduğu (p<0,05) (Tablo7). 

 

Tablo 8: Araştırmaya katılanların meslekte çalışma sürelerine göre örgütsel adalet 

boyutları ve genel puan karşılaştırması  

 

 

 

Meslekte çalışma 

süresi 
N Ortalama 

Std. 

Sapma 
F P 

Dağıtımsal 

Adalet  

0-60 ay  100 3,13 0,98 

0,985 0.401 
61-120 ay 49 3,04 0,82 

121-180 ay 16 3,41 0,47 

181 ay ve üzeri 33 2,95 1,07 

İşlemsel 

Adalet 

0-60 ay 99 3,37 0,79 

0,413 0.744 
61-120 ay 49 3,26 0,70 

121-180 ay 16 3,41 0,48 

181 ay ve üzeri 33 3,24 0,82 

Etkileşimsel 

Adalet  

0-60 ay 99 3,49 0,92 

  

0,297  

 

0.827  

61-120 ay 49 3,45 0,78 

121-180 ay 16 3,67 0,52 

181 ay ve üzeri 33 3,44 0,93 

Genel Adalet  

0-60 ay 99 3,32 0,84 

0,571  0.635  
61-120 ay 49 3,25 0,70 

121-180 ay 16 3,50 0,43 

181 ay ve üzeri 33 3,21 0,86 

Araştırmaya katılanların meslekte çalışma sürelerine göre örgütsel adalet 

boyutları ve genel puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
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belirlenmemiştir (p>0,05) (Tablo 8).  

5. Tartışma ve Sonuç 

Çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarının cinsiyete göre genel örgütsel adalet 

algısı ve alt boyutları olan dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet alt boyutlarında 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Literatürde örgütsel adalet algısı ile cinsiyet 

arasında anlamlı ilişki saptanan çalışmanın (POLAT and CELEP, 2008) yanı sıra bizim 

çalışmamızda olduğu gibi anlamlı ilişki saptanmayan (YAZICIOĞLU and 

TOPLAOĞLU, 2009, BAŞ and ŞENTÜRK, 2011, YILMAZ, 2010, Cömert et al., 2008, 

ŞAHİN and TAŞKAYA, 2010) araştırmalar da yer almaktadır. 

Çalışmamızda, eğitim durumlarıyla adalet algıları puan ortalamaları 

değerlendirildiğinde; örgütsel adalet boyutları ve genel puanlarına ilişkin istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bazı çalışmalarda ise eğitim düzeyi yükseldikçe 

örgütsel adalet algısının azaldığı belirlenmiştir (DİLEK, 2005, ŞAHİN and TAŞKAYA, 

2010, SÖYÜK, 2007).  

Araştırmaya katılanların kurumdaki görevlerine göre örgütsel adalet alt boyutları 

ve genel puanları karşılaştırıldığında, dağıtımsal adalet alt boyutunda istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmıştır.  Ortaya çıkan bu farklılığın sağlık teknisyeni/sağlık memuru 

ve ebe/hemşire grupları arasında olduğu gözlenmektedir. Ebe-hemşireler, sağlık 

teknisyeni/sağlık memurlarına göre daha hakkaniyetle ödüllendirildiklerini 

düşünmektedirler.  

Araştırmaya katılanların kurumda çalışma sürelerine göre örgütsel adalet 

boyutları ve genel puanları karşılaştırıldığında, dağıtımsal adalet alt boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. Kurumda çalışma süreleri 0-12 ay 

olanların puanları 25-36 ay olanlara göre daha yüksektir. Yeni işe girmiş olmak ve 

kurumu çok iyi tanımamaları ile ilişkili olabilir. Tetik’in “kamu işletmelerinde 

çalışanların örgütsel adalet algılarının bazı demografik özellikler açısından incelenmesi” 

isimli çalışmasında da dağıtımsal adalet ile kurumda çalışma süresi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde kurumda çalışma süresi 1-5 yıl arası 

çalışanların dağıtımsal adalet algısı diğerlerine göre daha yüksek iken, 11-15 yıl arası 

çalışanların diğerlerine oranla daha düşük bulunmuştur (TETİK, 2012).  

Literatürde sağlık çalışanlarının meslekte çalışma sürelerinin artması ile örgütsel 

adalet algılarının düştüğünü gösteren çalışmalar rastlanılmaktadır (ŞAHİN and 

TAŞKAYA, 2010, SÖYÜK, 2007). Ancak araştırmamıza katılanların meslekte çalışma 

sürelerine göre örgütsel adalet boyutları ve genel puanları karşılaştırıldığında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık belirlenmemiştir.  

Araştırmaya katılanların yaşlarına göre, kurumda çalışma süresi,  meslekte 

çalışma süresi ile örgütsel adalet boyutları ve genel puanları arasında ilişki 

saptanmamıştır.  

Çalışanların etkileşimsel adalet (Ort.3,49) algısı ortalamasının, işlemsel adalet 

(Ort.3,32) ve dağıtımsal adalet (Ort.3,10) algısı ortalamalarına göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Literatürde bizim çalışmamız sonucuna benzer Etkileşimsel adalet algılarını 

yüksek bulan çalışmalara rastlanılmaktadır (POLAT and CELEP, 2008, SÖYÜK, 2007). 

Sonuç olarak, araştırmanın yapıldığı hastanede çalışanların örgütsel adalete 

ilişkin örgütsel adaletin sosyal yönüne vurgu yapan “etkileşimsel adalet” algı puan 
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ortalamalarının daha yüksek olması, kurumda, bireylerarası ilişkilere yatırım yapıldığını 

düşündürmektedir.  

“Dağıtımsal adalet” algısının diğer ortalamalardan düşük olması, kurumsal 

kaynakların sağlanmasında ve dağıtımında daha adil yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu 

düşündürmektedir. Ayrıca çalışanların görevlerinin ve kurumda çalışma sürelerinin de 

“dağıtımsal adalet” ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
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DEPARTMAN PERFORMANSI ÖNCÜLLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: 

HASTA İLİŞKİLERİ BİRİMİ ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

 Araştırmanın amacı, özel bir hastanede “hasta ilişkileri birimi”nin performansını 

değerlendirme ve hasta ilişkileri biriminden yararlanarak diğer hizmet birimlerinin 

performanslarının değerlendirilmesi  ile ilgili bir yaklaşım izlemektir. Çalışma iki 

bölümde gerçekleştirilmiştir. Birinci bölümde  hasta ilişkileri birimi ile doğrudan ilişki 

içerisinde olan yönetici ünvanına sahip bireylerin bölümün etkinliği ile ilgili algıları ve 

süreç ile ilgili farkındalıkları incelenmiştir. 40 yöneticiye birimdeki faaliyetlerin 

etkinliğini değerlendirecekleri likert ölçeği ile oluşturulan sorular yöneltilmiş ve elde 

edilen yanıtlar faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçekte üç boyut ortaya çıkmış, boyutlar 

gruplanan maddelerin içeriğine göre “hasta ilişkileri yönetim süreci”, “hasta ilişkileri 

yönetimi bilinci” ve “hasta memnuniyetinin önemi” olarak adlandırılmıştır.  Çalışmanın 

ikinci bölümünde ayaktan poliklinik hizmeti ve yatarak sağlık hizmeti alan hastaların 

aylara göre kayıt altına alınmış memnuniyet değerlendirmeleri incelenmiştir.  Hastaların 

12 aylık süreçte şikayet ve teşekkür sayıları, hastane hizmet kriterlerinden 

memnuniyetleri ve hastaneye tekrar gelme tercihleri belirlenmiştir. Regresyon ve 

korelasyon tekniğinin kullandığı araştırmada genel anlamda memnuniyeti belirlemede 

hastaneyi tekrar tercih etme belirleyici olmuştur. Hastane hizmetlerinden memnuniyeti 

belirlemede şikayet sayısının etkisi görece daha yüksektir. Poliklinik hizmeti alan ve  

yatarak tedavi gören hastaların hizmet kriterlerine yönelik değerlendirmeleri kendi içinde 

yüksek derecede olumlu yönde ilişkilidir. Tüm hizmet kriterlerine yönelik yapılan 

değerlendirmelerin, hastaneyi tekrar tercih etme ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. 

  

Anahtar kelimeler: departman performansı, hasta memnuniyeti, hastane hizmetleri, 

yönetici 
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A RESEARCH ABOUT ANTECEDENTS OF DEPARTMENT PERFORMANCE: 

DEPARTMENT OF PATIENT AFFAIRS 

 

ABSTRACT: 

 

The purpose of the research is  to determine performance antecedents of patient 

affairs department and performance of other health services depending on records by 

patient affairs departmant in a private hospital. The research consists of two parts. In the 

first part, managers who are directly related to patient affairs department are evaluated 

about operations and efficiency of patient affairs department. In the second part, 12 

month-data regarding patients' evaluations of hospital services, hospital re-preference, 

and the number of compliants and testimonial. Regression and correlation techniques are 

utilized for analysis. Managers' view about patient affairs department results in 3 factors: 

department management process, awareness of department, importance of patient 

satisfaction. For patients, hospital re-preference has more influence o the general 

satisfaction. The effect of number of complimants is stronger for satisfaction about 

hospital services. 

 

Keywords: department performance, patient satisfaction, hospital services, supervisor 

 

1.Giriş ve Amaç 

      Sağlık işletmelerinde müşterilerin (hastaların) ihtiyacı olan hizmetin ne kadarının 

karşılandığı, müşterinin gerçekte almak istediği  faydanın ne kadarını aldığı ve hizmet 

sonrasında sağlık işletmesiyle ilgili ne düşündüğü, tekrar tercih edip etmeyeceği, 

ailesinden diğer kişilere ve çevresine tavsiye edip etmeyeceği aynı zamanda hizmeti 

alırken memnuniyet düzeyi ile ilgili hangi faktörlerin etkili olduğu  müşteri 

memnuniyetini gösterir. 

      Sağlık işletmelerinde memnuniyeti etkileyen faktörler sağlık işletmesinin fiziki 

yapısı, personelin tıbbi açıdan yetkinlikleri ve güvenilirlikleri, iletişimi, hastalara yönelik 

tutum ve davranışları, teknolojik alt yapı, satın alınan hizmetlerin yeterliliği ve 

güvenilirliğidir. 

      Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinde önemli rol oynayan hasta memnuniyeti, 

sağlık hizmetlerinde maliyetin giderek artması nedeni ile var olan kaynakların doğru 

kullanımına karar vermek için gerekli bir kanıt olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yüzden 

sağlık kurumlarında hasta memnuniyetinin sağlanması, önleyici ve iyileştirici 

faaliyetlerin yapılabilmesi için hasta görüşlerine değer veren bir yönetimin olması 

gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin planlanmasında, uygulanmasında ve izlenmesinde 

hasta memnuniyeti önemli bir adım olarak ölçülmeli ve elde edilen sonuçları öncelik 

belirleme uygulamalarının yeniden şekillendirilmesinde mutlaka dikkate alınmalıdır. 
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      Bu araştırmanın amacı; şikâyet, öneri ya da istekte bulunan hastaların “hasta 

ilişkileri birimi”nden aldığı hizmetlerden memnuniyetlerini değerlendirmek ve hastanede 

çalışan bölüm sorumlularının bu birimin varlığı ve önemine yönelik görüşlerini 

saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda da, hastaların görüşlerinin ortaya konmasında sağlık 

kuruluşlarında yeni gelişmekte olan Hasta İlişkileri Biriminin önemi ve katkısına dikkat 

çekilmiş, departman performansını  ve hasta ilişkileri birimindeki verilere dayanarak 

diğer hizmet birimlerinin performansını ölçümlemeye yönelik bir yaklaşım 

geliştirilmiştir. 

 

2. Teorik Çerçeve 

2.1. Sağlık Hizmetlerinin Önemi 

      Hizmetleri zorunluluk derecelerine göre de sınıflandırdığımızda sağlık hizmetleri 

birinci derecede zorunlu hizmetler sınıfında yer almaktadır. Sağlık hizmetleri doğuştan 

kazanılmış bir insan hakkıdır. Bu hizmetlerin yalnızca onu satın alabilecek sosyal 

sınıflara ve kentlerde oturanlara değil, toplumdaki herkese sosyal adalet anlayışı 

çerçevesinde eşit olarak verilmesi gerekmektedir. Dünya Sağlık Raporu 2000’de bir 

sağlık sisteminin ulaşmayı arzuladığı üç temel amaç sağlık seviyesinin yükseltilmesi, 

yeterlilik ve finansmanda adalet olarak sıralanmıştır (Uğurluoğlu ve Çelik, 2005). 

      Sağlık hizmetlerinin önemini artıran bir başka özelliği, “sağlığın, sosyal bir olgu” 

olmasıdır. İnsan ve onun mutluluğu için var olan ve yapılan herşey aynı zamanda onun 

sağlığı için demektir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri, sadece “sağlık sektörü” tarafından 

yürütülemeyecek kadar geniş kapsamlı olup, birçok sektörün işbirliğini gerektirmektedir. 

Eğitim, gıda, ilaç, kanalizasyon, temiz su ve sanitasyon gibi ürün ve hizmet sektörlerinin 

katılımı ve işbirliği sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve devamlılığını arttırabilmektedir. 

Bununla birlikte, ülkeler arasında sağlık düzeyi yönünden mevcut olan eşitsizlikler, 

uluslararası politik, sosyal ve ekonomik işbirliği ve desteklemeyi gerektirmektedir 

(Hayran ve Sur, 1998). 

 

2.2.Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 

      Hastanelerde müşteri kavramı; bir sağlık kuruluşunun ürettiği ve sunduğu sağlık 

hizmetlerinden yararlanmış kişilerdir. Sağlık kurumlarının tek müşterisi hastalar değildir. 

Sağlık kurumlarının müşterilerini iki grupta toplayabiliriz. 

 

2.2.1.İç Müşteri Kavramı 

     Sağlık kurumunda çalışan veya sağlık kurumu ile organik ilişkisi bulunan kişi veya 

grupları içermektedir. Kurum personeli, pay sahipleri ve danışmanlar iç müşterilere örnek 

gösterilebilir. 

 

2.2.2.Dış Müşteri Kavramı 

      Sağlık kurumunun temel çıktılarından doğrudan veya dolaylı olarak yararlanan kişi 

ve kurumları kapsamaktadır (Karabulut, 1989; Öztüre, 2010). 
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      Hasta memnuniyeti, hastaların aldıkları hizmetten bekledikleri faydalara, hastaların 

katlanmaktan kurtulduğu külfetlere, hizmetten beklediği performansa, hizmetin 

sunuluşunun kendi ve aile kültürüne, sosyal sınıf statüsüne, kendi zevk ve 

alışkanlıklarına, yaşam tarzına ve ön yargılarına bağlı bir fonksiyondur.  Sağlık 

kurumlarını temel çıktılarından biri olan hasta memnuniyeti, genel olarak hastaların istek 

ve beklentilerinin karşılanması veya bu istek ve beklentilerin üstünde hizmet verilmesi 

olarak tanımlanabilir. Bir hastanın hizmeti almadan önce bazı beklentileri vardır ve 

hizmetin sunumundan sonra ise geçirdiği deneyime dayalı olarak belli algılara sahip olur. 

Hasta, algıladığı kalite ile beklediği kalite arasında yaptığı kıyaslama sonucunda tatmin 

olup olmadığına karar verir. Hasta tatminin belirleyen birinci faktör, hasta beklentileri, 

ikinci faktör ise hastanın aldığı hizmeti algılaması olup, algılanan hizmetin beklenen 

hizmeti karşılamasıdır (Tatarlı, 2002; Acuner, 2003; Öztüre, 2010). 

 

2.2.3.Hasta Memnuniyetinin Önemi 

      Hasta tatmini, sağlık kurumlarında hizmet kalitesini değerlendirmede kullanılan 

temel kriterlerden biridir. Sağlık kurumlarında hasta tatmininin dört nedenden dolayı 

önem taşıdığı ileri sürülür. Bunlar; 

 İnsancıl nedenler: Hastalar hassas durumdadırlar ve fiziksel, duygusal ve ekonomik 

durumları ile ilgili kaygıları bulunmaktadır. 

 Etkililik: Memnun olana hizmet vermek daha kolay olmakta; hizmet daha etkili 

olmaktadır. Çünkü hasta uyumu sağlanabilmektedir. 

 Ekonomik Nedenler: İnsanların artık daha çok seçeneği bulunmaktadır. Tercih edilmek 

için hastayı ve yakınlarını da memnun etmek zorunludur. 

 Pazarlama: Hizmet alan hastalar ve yakınları deneyimlerini başkalarına aktarmaktadırlar.  

      Hasta tatmini, hasta uyumu ve sonuç üzerinde olumlu olabilecek bir etkiyi de 

beraberinde getirir. Memnun edilmiş bir hasta, sağlık sorunlarının gerektirdiği bazı 

koşullara uyma konusunda daha açık, net ve kararlı davranışlar içinde olabilir ve bu da 

sunulan hizmetin sonucu üzerinde olabilecek olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilir veya en 

aza indirger. Bu da hastanın hizmeti satın alma kararını etkileyecektir. Hastanın memnun 

olmaması durumunda ise, hizmetin kalitesi de tam olmamaktadır. Sağlık kuruluşları 

hizmetlerinin kullanıcıları tarafından nasıl algılandığını ve ne derecede memnun 

kalındığını araştırmak, öğrenmek, değerlendirmek ve harekete geçmek zorundadırlar. 

Hastalardan geri bildirim toplamayı ve değerlendirmeyi sürekli hale getiren sağlık 

kuruluşları; 

 Verimliliği, etkililiği ve kaliteyi yakalarlar,  

 Sürekli kalite gelişimi içinde olurlar,  

 Kalite odaklı kurumsal kültür oluşumunu hızlandırırlar,  

 Rekabet güçlerini arttırıp, sektör lideri olurlar  (Aytar ve Yeşildal, 2004; Günal, 2007). 

 

2.3.  Departman Performansı (Hasta İlişkileri Birimi Performansı) 

     Departman  performansı, genellikle üç kritere (verimlilik, etkinlik, zamanlama) bağlı 

olarak belirlenmektedir. Verimlilik çıktı miktarının girdi miktarına oranı ile 

değerlendirilirken, etkinlik çıktısının kalitesi ile ilişkilendirilir. Hackman (1991) bir 
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takımın etkinliğinin ölçümünü üç kritere dayandırmaktadır. Takım performansı  miktar, 

kalite ve zamanlama unsurlarına bağlıdır. Takım üyelerinin fonksiyonel yeterlilikleri  

takımın faaliyet ömrünü etkiler. Takımda yer alma bireylerinden işlerinden duydukları 

tatmini arttırabilir. Bu üç indeks takım (departman) performansını belirlemede göz önüne 

alınır (Wang ve diğ., 2011). 

     Sağlık sisteminde    performans ölçümü ise, bir sağlık bakım sistemi tarafından 

sağlanan hizmetlerin etkililiği ve sistemin müşteriler ve hastaların beklentilerini 

karşılamadaki başarıları ile ilgilidir. Performans ölçümü, sağlık bakım hizmet sunucuları 

faaliyetlerinin etkisini yansıtan kalite değerlendirmelerini, sistem kaynakları ve finansal 

özellikleri içermektedir. Performans verileri tüketici tercihlerine rehberlik etmek, 

ihtiyaçları tatmin etmek ve gelişim için en iyi uygulama ve öncelikleri tanımlamada 

kullanılabilmektedir (Pransky et al. 2001, Uğurluoğlu ve Çelik, 2005). 

      Genel anlamda sağlık hizmetinin performansı, hizmete ait tüm unsurların 

performanslarının toplamından oluşacaktır. Sağlık sisteminin ulaşmayı amaçladığı 3 

temel unsurdan biri olan yeterliliğin alt elementlerinden biri olarak sağlık hizmetinin 

sağlayıcıları görülebilir. Bir sistem düşüncesi içerisinde yeterlilik, kurumlar ve kurumsal 

ilişkilerin, bireylerin genel sağlık beklentilerine  uygun olarak düzenlenmesinin çıktısı 

olarak tanımlanabilir. Yeterliliğe iki görüş açısından bakılabilir: Birincisi, sağlık bakım 

sistemi kullanıcısı sıklıkla bir müşteri olarak tanımlanır, daha iyi bir yeterlilik de 

müşterileri çekmenin bir yolu olarak görülmektedir. İkinci olarak, yeterlilik, zamanında 

ve yeterli bakım için hastaların haklarının korunması ile ilgilidir (Silva 2000, Uğurluoğlu 

ve Çelik, 2005). Bu nedenle  hasta ilişkileri biriminin performansı önem kazanmaktadır.  

Etkin bir hasta ilişkileri yönetimini gerçekleştirmek, diğer bir ifade ile  bir 

hastane organizasyonunda müşteri ilişkileri yönetimini etkin hale getirmek şu faydaları 

sağlamaktadır: Hasta sadakatinin sağlanması, hasta memnuniyetinin sağlanması, hastayı 

tanıma ve kişiye özel hizmet verebilme, hastane karlılığını arttırma, hastane hakkında 

olumlu imaj oluşturma, etkin bir hasta veri tabanı oluşturma, etkin bir hasta ilişkileri 

yönetimi sağlama, rakip firmalar karşısında rekabet gücü kazanma, sonuç odaklı hizmet 

pazarlama kampanyaları oluşturma (Kelat, 2007). 

 

2.3.1. Hasta İlişkileri biriminin hasta memnuniyeti açısından değerlendirilmesi 

      Sağlık kurumları sağlık hizmetlerini en iyi şekilde ve sürekli olarak hastalarına 

sunmak, değişen beklenti ve ihtiyaçlarını hasta haklarına uygun olarak karşılamak 

zorundadırlar. Bu yüzden sağlık kurumlarında, hasta memnuniyetinin sağlanması, 

önleyici ve iyileştirici faaliyetlerin yapılabilmesi için hasta görüşlerine değer veren bir 

yönetimin olması gerekmektedir. Hasta İlişkileri Birimi; hasta, hasta yakını ve 

ziyaretçilerin memnuniyetini sürekli kılmak, memnuniyet durumlarını araştırmak ve 

memnuniyet düzeylerini tespit etmek için yürütülen tüm faaliyetlerde rol almaktadır. 

Kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla iç ve dış müşteriler tarafından iletilen 

öneriler, şikâyetler ve/veya değerlendirmeler birer iyileştirme fırsatı olarak ele alınarak 

sistemin daha iyiye doğru gelişimini sağlamaktır. Hasta memnuniyetinin tarafsız ve doğru 

bir şekilde tespiti için gerekli araştırma, sorgulama, görüşme ve anket düzenlerini kurmak 

ve gerçekleştirmektedir. Bilgi ve becerilerini meslek etiğine ve yasal düzenlemelere 

uygun olarak, kurumun iş akım prosedürüne göre çalışmasını sağlamak, hastaların 

hastaneye başvurusundan çıkışına kadar olan tüm süreçleri takip etmek, hasta 
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şikayetlerini yerinde ve zamanında çözmek, başvuruları değerlendirmek, sorunları 

saptamak, hasta memnuniyetini hasta yararına sağlamak, hasta, hastane ve hekim 

ilişkisini takip etmek Hasta İlişkileri Birimlerinin amaçlarıdır. Sağlık hizmetlerinin 

değerlendirilmesinde önemli rol oynayan hasta memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde 

maliyetin giderek artması nedeni ile var olan kaynakların doğru kullanımına karar vermek 

için gerekli bir kanıt olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yüzden sağlık kurumlarında, 

hasta memnuniyetinin sağlanması, önleyici ve iyileştirici faaliyetlerin yapılabilmesi için 

hasta görüşlerine değer veren bir yönetimin olması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin 

planlanmasında, uygulanmasında ve izlenmesinde hasta memnuniyeti önemli bir adım 

olarak ölçülmeli ve elde edilen sonuçları öncelik belirleme uygulamalarının yeniden 

şekillendirilmesinde mutlaka dikkate alınmalıdır.  

 

2.3.2.Hasta Memnuniyeti Ölçüm Yöntemleri 

      Hasta tatmini ile ilgili araştırmalar, kalitatif ve kantitatif araştırmalar olarak ikiye 

ayrılmaktadır (Allen ve diğ., 2000). Odak grup görüşmesi, gözlem, video kayıtları, “bay 

müşteri” teknikleri kalitatif araştırmalarda kullanılan başlıca ölçme (veri toplama) 

teknikleridir. Yüz yüze yapılan (evde ve hastanede) anketler, posta ile gönderilen 

anketler, anket kullanarak yapılan telefon görüşmeleri ise kantitatif araştırmalarda 

kullanılan temel tekniklerdir (Eregez, 2009) 

 

3. Yöntem 

Araştırmanın örneklemini İstanbul’daki bir özel hastaneden hizmet alıp, şikayet, 

öneri yada isteklerini iletmek amacıyla Hasta İlişkileri Departmanına başvuran tüm 

hastalar ve çalışmanın yapıldığı hastanede çalışan şikayet yönetim sürecinde aktif rol 

oynayan toplam 40 bölüm sorumlusu oluşturmaktadır. Çalışmaya başhekim, başhemşire, 

genel müdür, sorumlu Hekimler, sorumlu hemşireler ve bölüm koordinatörleri  

katılmışlardır. 

Hasta ilişkileri biriminin performansı şu şekilde değerlendirilmiştir.  Çalışmaya 

katılan bölüm yöneticilerine Hasta İlişkileri Birimine yönelik bakış açılarını ölçmek 

amaçlı bir envanter  uygulanmıştır. Amaca uygun olarak bu envanter soruları Avustralya 

hükümeti Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Güvenlik Konseyinin önerdiği Sağlık 

Hizmetlerinde Şikâyet Yönetimi En İyi Uygulama Rehberi ve TS ISO 10002 Kalite 

Yönetimi- Müşteri Memnuniyeti- Kuruluşlarda Şikâyetlerin Ele Alınması İçin Kılavuz 

Bilgilerin gereklilikleri temel alınarak oluşturulmuştur. Envanter, toplam 10 sorudan 

oluşmaktadır. İlk üç soru demografik bilgilerini ölçmeye yönelik, 4. Soruda hastanede 

sorumlu oldukları görevi belirlemeye yönelik, 5. , 6. , 7. , 8. ,  ve  9. kapalı uçlu sorular 

Hasta İlişkileri Biriminin işleyişi hakkında bilgilerini ölçmeye yönelik ve 10. Soruda ise 

Likert ölçeği ile hazırlanmış 15 alt sorudan oluşan Hasta İlişkileri Yönetim surecini 

değerlendirmeye yönelik sorular sorulmuştur.  

Çalışmanın ikinci aşamasında, sağlık hizmeti sunan birimlerin performanslarının  

bir öncülünü belirlemede hasta ilişkileri biriminde tutulan verilerden yararlanılmıştır. 

Hasta ilişkileri birimine görüş bildiren hastaların şikayet, istek ve önerileri 

“Ayaktan/Yatan Hasta Şikayet-Öneri Formu”ndan elde edilerek kayıt altına alınmış, bir 

veri tabanı oluşturulmuştur. Bu forma hastaların ad-soyad ve telefon bilgileri, görüşü dile 
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getirdikleri tarih, hangi yolla görüşlerini dile getirdikleri, görüşlerini dile getirme 

amaçları, görüş dile getirdikleri konunun açıklaması, olayın sonucu, memnun kalma 

dereceleri  ve hastaneye tekrar gelmeye yönelik tercihleri kaydedilmiştir. Ayrıca 

formlarda  yer alan açık uçlu sorunun yer aldığı bölüme yapılan içerik analizi ile  söz 

konusu şikayetin kategorisi belirlenerek değerlendirilmiştir. Şikayet kategorileri Allen ve 

diğ.nin (2000) performans arttırmak için hasta şikayet izleme sistemi geliştirme konulu 

çalışmasındaki kullandığı kategorilere benzerdir. Çalışmada, kalitatif ve kantitatif verinin 

birlikte kullanıldığı şikayet veri tabanının nasıl raporlanacağı açıklanmıştır.  

Kategorik sorulara verilerin yanıtların (hasta ilişkileri biriminin etkin bir şekilde 

işlediği değerlendirmesi, hasta şikayetlerinin ortalama kaç günde yanıtlandırıldığı, şikayet 

ve öneride bulunan hastaya olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması) kendi içinde 

istatistiksel olarak anlamlılığı ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bu kategorik 

değişkenlere göre, faktör analizi sonucu ortaya çıkan hasta ilişkileri yönetim sürecinin üç 

boyutundaki farklılıklar, verilerin normal dağılım teşhisinin ardından kruskal-wallis testi 

ile incelenmiştir.  

Araştırmanın birinci bölümde, yönetici değerlendirmeleri ile elde edilen verilerin  

kaç grup altında toplanacağı faktör analizi ile saptanmış, genel ölçek ve alt ölçek 

güvenilirlikleri  iç tutarlılık katsayıları ile belirlenmiştir. İkinci bölümde ise,  yatan ve 

ayakta tedavi gören hastaların 12 aylık süreçte şikayet ve teşekkür  sayıları, hastane 

hizmet kriterlerinden memnuniyet ve hastaneye tekrar gelme tercihleri arasındaki 

ilişkileri doğrusal regresyon ve korelasyon ile incelenmiştir.  

 

4. Araştırma Bulguları 

4.1. Yöneticilerin hasta ilişkileri birimini değerlendirmeleri 

4.1.1. Ölçeğin faktör yapısı: 

Üç grup, %70,814 oranında  açıklayıcılıkla faktörlere yüklenmiştir. Faktörler 

içeriğindeki maddelere göre isimlendirilmiştir. Üç grupta toplanan maddeler  Tablo 1’de 

görülmektedir. 

Tablo 1: Hasta İlişkileri Birimi Faktör Yapısı 

Faktörlerin isimlendirilmesi Yüklenen maddeler Güvenilirlik 

Hasta İlişkileri Yönetim Süreci 

İletişim, yöntem, kayıt, 

analiz, sorumlu, üst yönetim, 

gizlilik 

7 madde 

0,904 

Hasta İlişkileri Yönetimi 

Bilinci 

vizyon, çalışan, hasta oda, 

eğitim 

4 madde 

0,780 

Hasta Memnuniyetinin Önemi değerlendirme, memnuniyet 
2 madde 

0,688 

Genel Ölçek Güvenilirliği: 0,889  (13 madde) 

 

4.1.2. Kategorik sorulara verilen yanıtların kendi içinde istatistiksel olarak anlamlı 

farklılığı 

Hasta İlişkileri Biriminin Etkin  Biçimde İşlemesi : anlamlı derecede farklı (p=0,000) 

Hasta Şikayetleri Ortalama Kaç  Günde Cevaplandığı: anlamlı derecede farklı değildir 

(p=0,519) 
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Şikayet ve Öneride Bulunan Hastaya Olumlu Ya da olumsuz geri dönüş yapılması: 

anlamlı derecede farklı. (p=0,000) 

 

4.1.3.Kategorik sorulara verilen yanıtlara göre “Hasta İlişkileri Yönetim Sürecinin  

Değerlendirilmesi” faktörlerindeki anlamlı farklılıklar: 

 

“Hasta İlişkileri Biriminin Etkinliği” değerlendirmesine göre 

1. Faktör (hasta ilişkileri yönetim süreci) değerlendirmesi 

“Hasta ilişkileri biriminin etkinliği” algısına göre ‘hasta ilişkileri yönetim süreci” 

değerlendirmesi istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıdır (p=0,023) 

Hasta ilişkileri biriminin etkin bir biçimde işlediğini düşünenlerin “hasta ilişkileri 

yönetim süreci”ni değerlendirmeleri daha olumludur. Bu olumlu farklılık istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 

2. Faktör (hasta ilişkileri yönetimi bilinci) değerlendirmesi 

“Hasta ilişkileri biriminin etkinliği” algısına göre “hasta ilişkileri yönetimi bilinci” 

değerlendirmesi istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıdır. (p=0,018) 

Hasta ilişkileri biriminin etkin bir biçimde işlediğini düşünenler, kurumda “hasta ilişkileri 

yönetim bilinci”nin  yüksek düzeyde olduğu görüşündedirler. Bu olumlu farklılık 

istatistiksel olarak anlamlıdır. 

3. Faktör (hasta memnuniyetinin önemi) değerlendirmesi 

“Hasta ilişkileri biriminin etkinliği” algısına göre “hasta memnuniyetinin önemi” 

değerlendirmesi istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı değildir (p=0,245). 

 

“Hasta şikayetlerinin ortalama kaç günde cevaplandığı” değerlendirmesine göre 

Hasta şikayetlerinin ortalama kaç günde cevaplandığı sorusuna verilen yanıtların  

kendi içinde farklılık göstermediği  ki-kare testi sonucunda bulunmuştur.  Bu sorunun 

yanıtlandırılmasının, incelenen “hasta ilişkileri yönetim sürecinin değerlendirilmesi” 

faktörlerinde algısal bir farklılığa yol açmadığı söylenebilir.  Yine de kruskal wallis testi 

ile sınama yapılmıştır. 

1. Faktör (hasta ilişkileri yönetim süreci) değerlendirmesi 

Hasta şikayetlerinin ortalama kaç günde cevaplandığı algısına göre “hasta ilişkileri 

yönetim süreci” değerlendirmesi istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sahip değildir 

(p=0,522) 

2. Faktör (hasta ilişkileri yönetimi bilinci) değerlendirmesi 

Hasta şikayetlerinin ortalama kaç günde cevaplandığı algısına göre “hasta ilişkileri 

yönetimi bilinci” değerlendirmesi istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sahip değildir 

(p=0,462) 

3. Faktör (hasta memnuniyetinin önemi) değerlendirmesi 
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Hasta şikayetlerinin ortalama kaç günde cevaplandığı algısına göre “hasta memnuniyeti 

önemi” değerlendirmesi istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sahip değildir (p=0,418) 

 

“Şikayet ve öneride bulunan hastaya olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması” 

değerlendirmesine göre 

1. Faktör (hasta ilişkileri yönetim süreci) değerlendirmesi 

“Şikayet ve öneride bulunan hastaya olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması” algısı 

“hasta ilişkileri yönetim süreci” değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığa yol açmamıştır (p=0,064) 

2. Faktör (hasta ilişkileri yönetimi bilinci) değerlendirmesi 

“Şikayet ve öneride bulunan hastaya olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması” algısı 

“hasta ilişkileri yönetimi bilinci” değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığa yol açmamıştır (p=0,470) 

3. Faktör (hasta memnuniyetinin önemi) değerlendirmesi 

“Şikayet ve öneride bulunan hastaya olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması” algısı 

“hasta memnuniyetinin önemi” değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığa yol açmamıştır. (p=0,106) 

 

4.1.4.Yönetici değerlendirmesi ile elde edilen diğer değişkenler arasındaki ilişkiler: 

Nominal ve ordinal ölçek ile ölçümlenen değişkenler arasındaki ilişkiler ki-kare testi ile 

incelenmiştir. 

Hasta ilişkileri biriminin etkinliği – hasta şikayetlerinin kaç günde yanıtlandığı  

Hasta ilişkileri biriminin etkin işlediğini düşünme, hasta şikayetlerinin kaç günde 

yanıtlandığı  algısını etkilememiştir (p=0,407). 

Hasta şikayetlerinin kaç günde yanıtlandığı - şikayet ve öneride bulunan hastaya 

olumlu ya da olumsuz geri dönülmesi 

Hasta şikayetlerinin kaç günde yanıtlandırıldığı algısı, şikayet ve öneride bulunan hastaya 

olumlu ya da olumsuz geri dönüldüğü algısını etkilememiştir (p=0,247). 

Hasta ilişkileri biriminin etkinliği - şikayet ve öneride bulunan hastaya olumlu ya da 

olumsuz geri dönülmesi 

Hasta ilişkileri biriminin etkin işlediği algısı, şikayet ve öneride bulunan hastaya olumlu 

ya da olumsuz geri dönüldüğü algısını etkilemiştir. Hasta ilişkileri biriminin etkin 

olduğunu düşünmek, şikayet ve öneride bulunan hastaya olumlu  ya da olumsuz geri 

dönüldüğü algısı ile ilişkilidir (p=0,037). 

 

4.2. Yatan ve ayakta hasta değerlendirme kriterlerine göre hizmet birimlerinin 

performans ölçümü 

Ayakta tedavi gören hastalar;  
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Hekimlik hizmetleri, acil hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, laboratuar hizmetleri, 

radyoloji hizmetleri, çağrı merkezi hizmetleri, bekleme süresi, vezne elemanları, hostes 

(poliklinik), danışma (yönlendirme), santral, hastane genel temizliği, temizlik personeli, 

güvenlik, kafeterya. 

Yatarak tedavi gören hastalar, 

Hekimlik hizmetleri, nöbetçi hekim, acil hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, laboratuar 

hizmetleri, radyoloji hizmetleri, yatış bölümü, çıkış bölümü, sekreterlik hizmetleri, 

santral, temizlik hizmetleri, personel (hastabakıcı) hizmetleri, hasta yemeği, yemek servis 

elemanları, güvenlik, kafeterya. 

Hizmetlerinden memnuniyetlerini üçlü likert ölçeği ile değerlendirmişlerdir.  

12 aylık veriler iyi (3), orta (2), ve az (1) değerlendirmelerine göre ağırlıklı olarak 

ortalamanlandırılarak toplam değerlendirme puanları elde edilmiştir. 

Hastaneye gelmeyi tekrar tercih etme, hastalar tarafından üçlü likert ölçeği ile 

değerlendirilmiştir. 

12 aylık veriler  (3),  (2),  (1) değerlendirmelerine göre ağırlıklı olarak 

ortalamanlandırılarak toplam tercih puanları elde edilmiştir. 

Klinik hizmetlerinden (yatarak tedavi görenler) memnuniyet  kriterleri kendi aralarında 

yüksek korelasyona (>0,8)  sahiptir (p <0,05).  

Poliklinik hizmetlerinden (ayakta tedavi görenler) memnuniyet  kriterleri kendi aralarında 

yüksek korelasyona (>0,8)  sahiptir (p <0,05).  

Klinik hizmetlerinden memnuniyet kriterleri ve hastaneye gelmeyi tekrar tercih etme 

arasında yüksek korelasyon (>0,8)  elde edilmiştir (p <0,05). 

Poliklinik hizmetlerinden memnuniyet kriterleri ve hastaneye gelmeyi tekrar tercih etme 

arasında yüksek korelasyon (>0,8)  elde edilmiştir (p <0,05). 

Ayakta tedavi gören hastalarda 12 aylık süreçte, hizmet kriterlerinden memnuniyetleri ve 

toplam teşekkür  ve şikayet sayıları arasındaki korelasyon değeri Tablo 2’de 

görülmektedir. 

Tablo 2. Hizmet kriterlerinden memnuniyet ve teşekkür sayısı/şikayet sayısı ilişkisi 

 Hizmet 

kriterlerinden 

memnuniyet 

Teşekkür sayısı 0,679* 

Şikayet sayısı 0,833* 

                                                     *p<0,05 

Teşekkür ve şikayet sayısı bağımsız değişkenler, hizmet kriterlerinden memnuiyet 

bağımlı değişken olmak üzere, teşekkür ve şikayet değişkenlerin hizmet kriterlerindeki 

değişimi ne derecede açıklayabildiği gösteren regresyon sonucu Tablo 3 ‘de 

gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Hizmet kriterlerinden memnuniyetin öncülleri 
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 Hizmet kriterlerinden 

memnuniyet 

Standart Beta 

katsayısı 

t 

Teşekkür 0,468 4,737 

Şikayet 0,854 8,639 

R
2 

0,912 

F 46,754 

Anlamlılık değeri 0,000 

 

Yatarak tedavi gören hastalarda 12 aylık süreçte, hizmet kriterlerinden memnuniyetleri ve 

toplam teşekkür  ve şikayet sayıları arasındaki korelasyon değeri Tablo 4’de 

görülmektedir. 

Tablo 4. Hizmet kriterlerinden memnuniyet ve teşekkür sayısı/şikayet sayısı ilişkisi 

 Hizmet 

kriterlerinden 

memnuniyet 

Teşekkür sayısı 0,68* 

Şikayet sayısı 0,84* 

                                                     *p<0,05 

Hastalardan alınan teşekkür sayısı, hastaneyi tekrar tercih etme ve hizmet kriterlerinden 

memnuniyet ile anlamlı derecede ilişkilidir (Tablo 5). 

 

Tablo 5: Teşekkür sayısının hastaneyi tekrar tercih etme ve hizmet kriterlerinden 

memnuniyet ile ilişkisi 

 Hastaneyi 

tekrar tercih 

etme 

Hizmet kriterlerinden 

memnuniyet 

Teşekkür 

sayısı 

        

0,874* 

0,679* 

                                 *p<0,05 

Teşekkür ve şikayet sayısı birbirleri ile ters yönde anlamlı derecede ilişkilidir (Tablo 6). 

 

Tablo 6: Teşekkür sayısı  ve şikayet sayısı arasındaki ilişki 

 Şikayet sayısı 

Teşekkür sayısı -0,652* 

                                                  *p<0,05 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Yöneticilerin, hasta ilişkileri biriminin kendisine gelen şikayetleri kaç günde 

yanıtlandırdığına yönelik değerlendirmeleri için anlamlı bir farklılık olmaması, geri 

bildirim sisteminin somut ve tüm hastane yöneticilerinde net anlaşıldığını göstermektedir. 

Geri bildirim süresi, hasta ilişkileri biriminin en somut performans göstergelerinden biri 

olarak ifade edilebilir. 

Hasta ilişkileri biriminin etkin bir şekilde işlediği yargısına sahip yöneticiler, 

hasta ilişkileri yönetim süreci ve hasta  ilişkileri yönetim bilinci değerlendirmeleri daha 

yüksek olmasına rağmen, hasta memnuniyetinin önemi açısından farklı bir yargıya sahip 

olmamışlardır. Çalışmaya katılan yöneticiler,  hasta ilişkileri biriminin faaliyetlerinin 

hasta memnuniyeti ile yakından ilişkili olduğuna  yönelik bir algıya bilinçlendirme, 

müşteri ilişkileri yönetimi eğitimleri aracılığıyla sahip olabileceklerdir. 

Şikayet ve öneride bulunan hastaya olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapıldığını 

düşünen ve düşünmeyen yöneticiler arasında  hasta ilişkileri yönetim süreci, hasta 

ilişkileri yönetimi bilinci, hasta memnuniyetinin önemi  değerlendirmeleri açısından bir 

farklılık ortaya çıkmamıştır. Katılımcıların % 82, 5 ‘u  böyle bildirimin yapıldığı algısına 

sahip oldukları için  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu 

durum, hasta ilişkileri birimi  için somut bir performans göstergesi olarak ifade edilebilir. 

Gün değişkeni açısından bulunan sonuç, bu bulguyu doğrulamaktadır. 

Hasta ilişkileri biriminin etkin olduğunu düşünmek, şikayet ve öneride bulunan 

hastaya olumlu ya da olumsuz geri dönüldüğü algısı ile yakından ilişkilidir. 

Yatarak ve ayakta tedavi gören hastaların, aldıkları hizmetlerden memnuniyet 

kriterleri  arasında kendi aralarında olumlu yönde yüksek bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu 

da, bir sağlık işletmesinde  hasta (müşteri) memnuniyetinin bütüncül anlamda önemine 

işaret etmektedir. Bir hizmet türünden memnuniyetsizlik, diğer hizmet bileşenlerinden 

duyulan tatmini de etkileyecektir. 

Ayakta tedavi gören hastaların hizmet kriterlerinden duydukları memnuniyet, 

bildirdikleri şikayet sayısından daha çok etkilenmektedir. Hizmet unsurlarından duyulan 

tatmin üzerinde, sunulan  teşekkürlerin etkisi görece düşüktür. Diğer bir ifade ile,  

olumsuz durum (şikayet), memnuniyetin ortaya çıkmasında daha belirleyicidir. Yatarak 

tedavi gören hastalarda da hizmet kriterlerinden  memnuniyetin şikayet sayısı ile ilişkisi 

görece daha yüksektir. Genel anlamda memnuniyeti belirlemede hastaneyi tekrar tercih 

etme belirleyici olmuştur. Ortaya çıkan bulgular, hasta ilişkileri biriminin performansının, 

diğer birim yöneticileri ve doğrudan iş ilişkisinde bulunan sorumlularca üç boyutta 

değerlendirilebileceğini,  hastalara geri bildirim ve süre gibi somut performans 

göstergelerinin ortaya çıktığını, hasta ilişkileri biriminde tutulan hizmet kriterlerinden 

memnuniyet, teşekkür ve şikayet sayılarının, bu hizmet unsurlarının (birimlerinin) 

performansını değerlendirmede kullanılacak öncüllerden biri olabileceğini 

göstermektedir. 
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ÖZET 

Amaç: Geleceğin yönetici adayları arasında olan sağlık yönetimi öğrencilerinin 

eleştirel düşünme, boyun eğici davranışlar ve otonomi düzeylerini incelemektir.  

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı bu çalışmada veriler Kaliforniya Eleştirel Düşünme 

Eğilimleri Ölçeği, Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği ve Sosyotropi-Otonomi ölçeğinin 

otonomi alt boyutu kullanılarak toplanmıştır. Evren ve örneklemi CÜ. Sağlık Yönetimi 

Bölümündeki tüm öğrenciler (N=230) oluşturmuştur. 18-22 Şubat 2013 tarihlerinde 

toplanan veriler SPSS ile analiz edilmiş Kruskal-Wallis, ki kare, Kolmogrof Simirnov, 

Anova testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan 219 öğrencinin yaş ortalaması 21,12 olup, 

%27,4’ünün annesinin okur yazar olmadığı,  %47,5’inin üniversiteden önce ilçe veya 

köyde yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme puan ortalaması 

X=213,11±21,62;  boyun eğici davranışlar puan ortalaması X=36,04±8,40 ve otonomi 

düzeyi puan ortalaması 78,96±15,19 olarak bulunmuştur. Çalışmada sınıf arttıkça eleştirel 

düşünme puan ortalamalarının arttığı (p<0,05), 4. sınıfların ve kız öğrencilerin boyun 

eğici puan ortalamalarının daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Sonuç: Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri düşük, otonomi düzeyi orta 

düzeyin üzerinde, boyun eğici davranışları orta düzeydedir. 

Anahtar sözcükler: eleştirel düşünme, boyun eğici davranış, otonomi 
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HEALTH MANAGEMENT STUDENTS' LEVELS OF CRITICAL THINKING, 

SUBMISSIVE BEHAVIOR AND AUTONOMY LEVELS 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine health management students' level of critical thinking, 

submissive behavior and autonomy levels.  

Materials-Methods: The California Critical Thinking Disposition Inventory, 

Submissive Behavior Scale and Autonomy subscale of the Sociotropy/Autonomy Scale 

were used for data collection. In this descriptive study, sample was consisted of all the 

students at the Department of Health Management (N=230). Data were collected between 

February 18-22, 2013. In the analysis, Kruskal-Wallis, Chi square and Kolmogrof 

Simirnov, Anova tests were used.  

Results: Mean age of 219 students was 21,12. 27,4 % of their mothers were 

illeterate, 27,4% of their mothers were illeterate Total mean score of the CCTDI, 

Submissive Behavior and Autonomy were X=213,11±21,62; X=36,04±8,40 78,96±15,19 

respectively. Female students’ and 4rd grade students’ level of submissive behavior were 

lower than the other groups (p<0,05).  

Conclusion: the level of critical thinking were found to be low, and autonomy 

level above the moderate and submissive behavior was moderate. 

Key Words: critical thinking, submissive behavior, autonomy 

 

1. GİRİŞ 

Bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, örgütlerin verimli olabilmeleri ve 

varlıklarını devam ettirebilmeleri için zorlu rekabet ortamlarında mücadele etmek 

zorundadırlar. Bu koşullarda örgütlerin ve yöneticilerin en önemli amaçlarından biri; 

birincil kaynağı olan insan gücünün yetenek ve becerilerini geliştirmek ve bu şekilde 

onlardan en üst düzeyde verim almaya çalışmaktır. Örgütlerin bu amaçlarına 

ulaşmalarında gerekli olan en önemli unsurlardan biri ise bilgi üreten, sorgulayan, 

problem çözebilen, etkili kararlar alabilen, katılımcı, özgün ve profesyonel değerlere 

sahip olan çalışanlardır (Akbıyık ve Seferoğlu; 2002, 91). 

Eleştirel düşünme bireyin sıradan bir düşünmeden farklı olarak düşünme 

kalitesini yükseltmeyi amaçlayarak ne yapacağına ve neye inanacağına karar vermesi için 

çözümleyici, değerlendirmeye yönelik bilinçli yargılarda bulunması ve bu yargıları ifade 

etmesidir (Usta ve Dikmen;2013, 23). Amerikan Felsefe Birliği (1990), eleştirel 

düşünmeyi kişinin kendi kararlarını yorumlaması, analiz etmesi ve değerlendirmesi 

sonucunda amaçlı bir biçimde düzenlemesi ve sonuç olarak kararının üzerindeki temel 

düşüncelerin içeriklerini, kriterlerini kanıta dayalı, kavramsal ve metodolojik olarak 

açıklaması olarak tanımlanmıştır (akt.Şengül; 2010, 7). Eleştirel düşünme becerisi, 

bireyin bilgiyi sorgulayarak kabul etmesini, alternatif bakış açıları geliştirerek etkili 

kararlar almasını sağlamaktadır. Sürekli değişen dünyada öğrencilerin düşünme ve 

davranış yeteneklerinin geliştirilmesinde eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri 

önemlidir (Karantzas ve ark; 2013,38).Ülkemizde üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 



 

1245 
 

bazı çalışmalarda öğrencilerin eleştirel düşünme gücünün düşük veya orta düzeyde 

olduğu saptanmıştır (Öztürk 2008, Şenturan ve Alpar 2008).  

Boyun eğici davranış; itaat ve kaçınma ile karakterize başkalarını kırmamaya 

incitmemeye özen gösterme, herkesi memnun etmeye çalışma, iyilikseverliğe eğilimli 

olma, aşırı verici olma, “hayır” diyememe, farklı düşüncelerini özgürce ifade edememe, 

kendisini daha az değerli/önemli görebilme, öfkelerini göstermekte zorluk çekme, 

yetersizlik korkusu yaşama, sürekli onaylanma gereksinimi duyma, düşüncelerini ve 

haklarını savunamama vb. davranışlarla ortaya çıkan kişilik özellikleri kümesi olarak 

tanımlanmaktadır (Koç ve ark. 2010). Boyun eğici davranış gösterme eğilimi yüksek olan 

bireyler; atılganlık ve sorumluluk almaktan kaçınmaları, düşük özgüvene sahip olmaları 

ve yönlendirilmeye açık olmalarından dolayı liderlik davranışı göstermekte 

zorlanmaktadırlar (Yörük ve Dündar, 2011,94). Ayrıca Milgram’ın 1970’lı yılların 

ortasında gerçekleştirdiği ve sonuçlarının halen canlılığını koruduğu deneylerinde, boyun 

eğici ve itaatkâr davranışlar şiddetin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, şiddet davranışı 

gösterme ve sistemli bir şiddet uygulama eğilimini artıran bir işlev görmektedir (Kaya ve 

ark. 2004). 

Otonomi; bireyin bağımsızlık gücünü, kişisel ve mesleki haklarını koruyabilme 

ve artırabilme özelliğidir, otonomisi yüksek olan bireyler hedef ve amaçlarına 

ulaşmaktan, kendi aktivitelerini yönlendirmekten, çevrelerini kontrol altına almaktan 

mutluluk duyarlar. Başarıya ulaşmada önemli bir faktör olan otonomi mesleki 

profesyonelliğin ölçütleri arasındadır (Kaya ve ark. 2006).  

Geleceğin yönetici adayları olarak sağlık yönetimi öğrencilerinin üniversite 

eğitimlerinde etkin yönetim becerileri geliştirmelerinde ve profesyonelleşmelerinde 

boyun eğici davranış, otonomi, eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi önem 

taşımaktadır. 

  

2.YÖNTEM 

2.1 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme, boyun 

eğici davranış ve otonomi düzeylerini saptamak amacıyla yapılmıştır. 

 

2.2 Evrem ve Örneklem 

Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini 18-22 Şubat 2013 tarihlerinde 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde öğrenin görmekte olan 230 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek evrenin tamamına 

ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmada,  gerekli izinler alınmış veri toplama formlarının 

uygulamasına geçilmeden önce öğrencilerle yüz yüze görüşülerek çalışmanın amacı ve 

yöntemi konusunda açıklamalar yapılmıştır, soruları yanıtlanmıştır, çalışmaya katılımın 

gönüllü olduğu vurgulanmış, sözel onamları alınmıştır. Öğrencilerin çalışmaya katılım 

oranı %95,2’dır.  
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2.3 Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan, 

öğrencilerin yaş, cinsiyet, akademik başarı gibi özelliklerini içeren toplam 18 sorudan 

oluşan “Kişisel Bilgi Formu”na ek olarak 3 farklı form kullanılmıştır. Bunlar; 

1. Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (KEDEÖ): Eleştirel 

düşünme eğilimlerini ölçmek amacıyla orijinali Facione, P.A., Facione, N.C. ve 

Giancarlo tarafından 1998 yılında geliştirilen, Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması 

Kökdemir (2003) tarafından yapılmış bir ölçektir. KEDEÖ, 51 maddeden oluşan 6’lı  

likert tipi bir ölçek olup 1= hiç katılmıyorum, 6= tamamen katılıyorum şeklinde 

yapılandırılmıştır. Her madde için verilen puan esas alınır, ancak, olumsuz maddeler (5, 

6, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 50) ters yönde 

puan alır. KEDEÖ’nün değerlendirilmesinde; öğrencilerin maddelere katılma 

durumlarına göre her maddeye verdikleri puanlar toplanıp sonuç 306 puan üzerinden 

değerlendirilmektedir. Puanlama sonucunda 240’ın altında puan alanların düşük, 240-300 

arasında puan alanların orta ve 300’ün üzerinde puan alanların ise yüksek eleştirel 

düşünme beceri düzeyine sahip oldukları kabul edilmektedir (Öztürk, 2008;18). 

2. Boyun Eğici Davranış Ölçeği (BED): (Submissive Acts Scale-SAS):  Boyun 

eğici davranışları ölçmek amacıyla P.Gilbert ve Allan (1994) tarafından geliştirilmiş, 

Nesrin H. Şahin ve Nail Şahin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanmış bir ölçektir. 16 

maddeden oluşan ölçekte maddeler 1=Hiç tanımlamıyor, 5=Çok iyi tanımlıyor şeklinde 

5’li Likert tipi puanlama esasına göre değerlendirilmektedir. 16 maddeden oluşan 

ölçekten en düşük 16 en yüksek 80 puan alınabilir. Yüksek puanlar boyun eğici davranışı 

göstermektedir. 

3. Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ): Çalışmada, bağımlı ve özerk kişilik 

özelliklerini ölçmek amacıyla özgün adı Sociotropy-Autonomy Scale (SAS) olan, Beck 

ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlilik-güvenirlik çalışması Şahin ve 

ark. (2003) tarafından yapılan Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ)’nin 30 sorudan 

oluşan otonomi alt boyutu kullanılmıştır. 5’li Likert tipinde yapılandırılmış olan ölçek, 

0=Hiç tanımlamıyor, 4 Çok iyi tanımlıyor şeklinde puanlandırılmıştır. Otonomi alt 

ölçeğinde; kişisel başarı (12 soru), özgürlük (12 soru) ve yalnızlıktan hoşlanma (6 soru) 

alt boyutları bulunmaktadır. Ölçekten elde edilebilecek en düşük puan 0 en yüksek puan 

120’dir. Alınan yüksek puanlar yüksek düzeydeki otonom özellikleri göstermektedir 

(Kangallı, 2005:25). 

Anketteki toplam 97 maddenin iç tutarlılık katsayısı 0.812’dir. Ölçeklerin 

güvenirlik katsayısı ve yer alan madde sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Veriler, 

SPSS 14.0 programında, t testi, varyans analizi, tukey testi ve korelasyon analizi 

yapılarak değerlendirilmiştir. 

Ölçekler Madde 

sayısı 

Cronbach’s 

Alpha 
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1. Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği 51 ,765 

2. Boyun Eğici Davranış Ölçeği 16 ,723 

3. Sosyotropi-Otonomi Ölçeğinin Otonomi Alt Boyutu 30 ,829 

   

 

3.Bulgular 

 

Tablo 1.Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (N=219) 

Değişkenler Ort ss 

Yaş 21,12 1,74 

Akademik not ort. 79,12 8,35 

Sınıf   Sayı % 

1. sınıf 109 49,8 

2. sınıf      

3.sınıf 

4.sınıf                                      

52 

33 

25 

23,7 

15,1 

11,4 

  

Öğrenim turu    

Normal Öğrenim 166 75,8   

İkinci Öğrenim 53                       24,2   

Cinsiyet 

Kadın 125 57,1 

Erkek   94 42,9 

Üniversiteden Önce Yaşanılan Yer 

Büyükşehir 

Şehir 

İlçe 

Köy 

38 

77 

61 

43 

17,4 

35,2 

27,9 

19,6 
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Bölümü İsteyerek Seçmesi   

Evet 

Hayır 

176 

43 

80,4 

19,6 

Kardeş sayısı 

Tek çocuk 

İki kardeş 

Üç kardeş 

Dört kardeş  

Beş kardeş ve üzeri 

4 

26 

63 

38 

88 

1,8 

11,9 

28,8 

17,4 

40,2 

Anne eğitim düzeyi 

Okur-yazar değil 

Okur-yazar 

İlköğretim 

Lise 

Yükseköğrenim 

60 

26 

112 

17 

4 

27,4 

11,9 

51,1 

7,8 

9,1 

Baba eğitim düzeyi 

Okur-yazar değil 

Okur-yazar 

İlköğretim 

Lise 

Yükseköğrenim 

15 

25 

114 

44 

20 

6,8 

11,4 

52,1 

20,1 

9,1 

Anne Mesleği                            

Ev hanımı 

Emekli                                   

Memur 

Diğer 

204 

3 

3 

6 

93,2 

1,4 

1,4 

2,7 

Baba Mesleği   
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İşçi 

Memur                                                

Serbest Meslek 

Emekli 

İşsiz 

29 

32 

63 

32 

55 

13,2 

14,6 

28,8 

14,6 

25,1 

Ailenin Genel Yapısı 

Otoriter 

Demokratik 

İlgisiz 

Aşırı ilgili 

Koruyucu 

Diğer 

25 

62 

3 

37 

88 

4 

11,4 

28,3 

1,4 

16,9 

40,2 

1,8 

Sosyoekonomik Düzey 

Düşük 

Orta 

Yüksek 

30 

179 

10 

13,7 

81,7 

4,6 

Sosyal ve Spor Etkinliklerine Katılma 

Evet 

Hayır 

Kısmen  

97 

32 

90 

44,3 

14,6, 

41,1 

Bilimsel Etkinliklere Katılma   

Evet 

Hayır 

Kısmen  

57 

64 

98 

26,0 

29,2 

44,7 

Çalışma Deneyimi   

Evet 

Hayır 

65 

154 

29,7 

70,3 

Toplam 219 100 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi sağlık yönetimi öğrencilerinin % 49,8’i birinci sınıf 

öğrencisi ve %75,8’i normal öğrenim programında eğitim görmektedir. Öğrencilerin yaş 

ortalamaları 21,12, akademik not ortalamaları 79,12 olup %35,6’sının not ortalaması 

90’ın üzerindedir. %57,1’i kadındır. Öğrencilerin %47,5’inin üniversiteden önce ilçe veya 

köyde yaşadığı, %80,4 bölümü isteyerek tercih ettiği, %40,2 sinin beş kardeş ve üzeri 

olduğu, %27,4’ünün annesinin okur yazar olmadığı, %52,1’inin babasının ilköğretim 

düzeyinde öğrenim gördüğü, %93,2’sinin annesinin ev hanımı olduğu, %28,8’inin 

babasının serbest meslek sahibi olduğu, %40,2’sinin aile yapısının koruyucu olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin %81,7’si sosyoekonomik durumunu orta olarak algılamakta, 

%44,3’ü sosyal ve spor etkinliklerine katılmakta, %44,7’si bilimsel etkinliklere kısmen 

katılmakta ve %70,3’ünün çalışma deneyimi bulunmamaktadır. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Boyun Eğici Davranışlar, Eleştirel Düşünme ve Otonomi Ölçeği ve 

Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de öğrencilerin boyun eğici davranış, eleştirel düşünme ve otonomi 

ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları verilmiştir. Buna göre öğrencilerin boyun eğici 

davranış ölçeğinden  (BED) aldıkları toplam puan 36,0±8,4, Kaliforniya Eleştirel 

Düşünme ölçeğinden (KEDEÖ) aldıkları toplam puan 213,1±21,6 ve Otonomi ölçeğinden 

aldıkları toplam puan 78,9±15,1 olup, ölçeğin alt boyutları incelendiğinde kişisel başarı 

alt boyutundaki ortalama puan 33,2±6,9, özgürlük alt boyutundaki ortalama puan 

31,2±6,3 ve yalnızlıktan kaçınma alt boyutundaki ortalama puan 14,5±4,5 olarak 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Boyun Eğici Davranış, 

Eleştirel Düşünme ve Otonomi Ölçeklerinden Aldıkları Puan Ortalamaların Dağılımı  

 Olası Değerler Gözlenen Değerler 

Min-Max Min-Max Ort± Ss 

BED 
16-80 21,0 -62,0 36,0±8,4 

KEDEÖ 51-306 165,0-278,0 213,1±21,6 

SOSOTÖ 0-120 36,0-111,0 78,9±15,1 

Kişisel Başarı 0-48 14,0-48,0 33,2±6,9 

Özgürlük 0-48 12,0-44,0 31,2±6,3 

Yalnızlıktan Kaçınma 
0-24 4,0-24,0 14,5±4,5 
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n 

BED 

X± S 

KEDEÖ 

X± S 

SOSOTÖ 

X± S 

Kişisel 

Başarı 

X± S 

Özgürlük 

X± S 

Yalnızlıkta

n Kaçınma 

X± S 

Cinsiyet 

Erkek  

Kadın 

94 

125 

38,68±9,61 

34,04±6,72 

215,44±211,35 

211,3±21,63 

80,25±15,1

8 

77,99±15,1

9 

33,50±6,72 

32,99±7,14 

31,57±6,44 

31,0±6,26 

15,02±4,49 

14,14±4,50 

Sonuç  p =0,0001* 

t= 3,98 

p =0,176 

t= 1,35 

p =0,238 

t= 1,07 

p =0,59 

t= 0,53 

p =0,51 

t= 0,66 

p =0,15 

t= 1,41 

Sınıf 

1.sınıf 

2.sınıf 

3.sınıf 

4.sınıf 

109 

52 

33 

25 

36,27±8,49 

37,60±7,07 

36,54±9,47 

31,20±7,72 

200,85±14,44 

224,00±19,49 

224,05±26,41 

225,00±16,63 

78,41±15,9

7 

78,38±13,8

1 

79,93±16,1

1 

81,16±13,9

2 

33,61±7,16 

32,76±6,63 

31,93±7,28 

34,08±6,33 

30,68±6,81 

31,32±5,70 

32,51±6,35 

31,80±5,36 

14,16±4,35 

14,28±4,64 

15,48±4,58 

15,28±4,79 

Sonuç  p =0,015* 

f=3,54 

p =0,0001* 

f= 28,57 

p =0,835 

f= 2,87 

p =0,78 

f= 0,56 

p =0,38 

f= 0,50 

p =0,39 

f= 0,002 

Akademik not ort. 

60’in altı 

60-70 arası 

71-80 arası 

81-90 arası 

91 ve üzeri 

4 

19 

66 

70 

14 

33,50±5,25 

36,05±10,1

8 

36,54±7,93 

35,88±8,82 

36,92±7,78 

238,75±33,74 

214,42±21,89 

214,09±20,44 

207,28±18,57 

204,50±24,49 

74,50±23,7

2 

76,55±11,2

2 

80,11±15,5

8 

80,11±15,7

2 

71,78±14,3

2 

29,25±10,4

6 

30,95±6,29 

33,87±7,10 

33,94±6,99 

32,21±5,67 

31,25±10,8

7 

31,65±3,96 

31,39±6,34 

31,42±6,76 

27,35±7,22 

14,00±4,24 

13,95±4,92 

15,06±4,27 

14,56±4,28 

12,21±4,62 
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Sonuç  p =0,94 

t= 0,18 

p =0,013* 

t= 3,25 

p =0,32 

t= 1,17 

p =0,28 

t= 1,27 

p =0,28 

t= 1,27 

p =0,26 

t= 1,31 

Kardeş sayısı 

Tek çocuk 

İki kardeş 

Üç kardeş 

Dört kardeş 

Beş ve üzeri 

4 

26 

62 

34 

84 

37,50±12,3

9 

36,38±8,12 

36,38±7,66 

35,75±7,90 

35,75±9,15 

202,75±25,10 

212,50±24,00 

210,80±19,34 

210,47±20,69 

216,55±22,61 

86,50±10,5

0 

78,88±18,5

5 

77,17±13,8

1 

78,17±15,7

7 

80,25±15,1

3 

36,25±4,99 

34,11±7,13 

32,36±6,92 

33,62±7,05 

33,23±7,01 

33,50±4,79 

30,88±7,39 

30,90±6,04 

29,83±6,37 

32,09±6,22 

16,75±4,34 

14,24±5,57 

13,90±4,08 

14,67±4,39 

14,88±4,55 

Sonuç  p =0,98 

t= 0,10 

p =0,37 

t= 1,07 

p =0,63 

t= 0,64 

p =0,69 

t= 0,56 

p =0,38 

t= 1,03 

p =0,58 

t= 0,71 

Yaşadığı yer 

 Büyüksehir 

 Sehir  

 İlçe 

 Köy 

38 

77 

61 

43 

37,55±9,27 

35,60±8,03 

35,00±7,89 

36,97±8,93 

214,13±22,91 

209,75±20,86 

214,53±22,81 

215,93±20,06 

79,61±18,4

1 

76,94±15,6

0 

79,21±13,2

6 

81,58±14,0

5 

33,52±7,68 

32,24±7,13 

33,23±6,54 

34,62±6,45 

30,81±7,25 

31,18±6,58 

31,09±5,25 

31,93±6,61 

15,18±4,55 

13,64±4,96 

14,86±4,24 

15,02±3,88 

Sonuç  p =0,37 

f= 1,07 

p =0,42 

f= 0,93 

p =0,44 

f= 0,89 

p =0,34 

f= 0,32 

p =0,87 

f= 0,23 

p =0,20 

f= 1,53 

Meslegi isteyerek seçme 

Evet 

Hayır 

176 

43 

35,62±8,47 

37,80±7,95 

213,85±22,23 

210,14±18,93 

78,51±15,5

7 

80,78±13,5

3 

33,14±7,10 

33,48±6,39 

30,89±6,31 

32,69±6,30 

14,56±4,55 

14,37±4,37 

Sonuç  p =0,13 p =0,32 p =0,38 p =0,77 p =0,10 p =0,80 
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t= 0,51 t= 0,99 t= 0,86 t= 0,29 t= 1,05 t= 0,24 

Anne Eğitimi 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlköğretim 

Lise 

Yükseköğretim 

60 

26 

112 

17 

4 

35,85±9,30 

34,65±8,55 

36,38±7,43 

34,94±9,39 

43,25±14,0

5 

217,82±22,45 

223,33±26,45 

210,08±18,81 

202,76±22,48 

210,25±16,15 

82,18±13,5

8 

79,34±15,9

2 

77,59±15,0

3 

76,29±19,5

6 

78,66±17,7

8 

34,28±6,55 

34,50±7,16 

32,56±6,78 

31,70±8,61 

33,00±8,71 

32,62±5,81 

31,00±6,66 

30,81±6,36 

29,88±7,53 

30,00±3,60 

15,32±4,03 

13,84±4,85 

14,28±4,56 

14,70±5,05 

13,00±5,59 

Sonuç  p =0,38 

f= 1,04 

p =0,006* 

f= 3,72 

p =0,40 

f= 1,01 

p =0,39 

f= 1,01 

p =0,37 

f= 1,06 

p =0,52 

f= 0,80 

Baba Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlköğretim 

Lise 

Yükseköğretim 

15 

25 

114 

44 

20 

38,06±9,08 

36,32±9,45 

36,34±8,18 

34,00±7,90 

36,55±8,95 

223,42±22,11 

218,45±28,31 

214,00±19,03 

209,20±22,46 

203,55±20,64 

75,86±17,8

8 

82,56±12,0

5 

79,70±14,5

5 

76,61±15,8

1 

77,85±18,8

9 

30,73±8,31 

35,20±4,85 

33,84±6,76 

31,34±6,81 

32,90±8,66 

30,26±7,06 

31,88±5,46 

31,48±6,30 

31,40±6,29 

29,50±7,43 

14,86±4,4

3 

15,48±4,1

4 

14,38±4,3

8 

13,86±5,1

1 

15,45±4,4

5 

Sonuç  p =0,45 

f= 1,91 

p =0,037* 

f= 1,04 

p =0,49 

f= 0,85 

p =0,087 

f= 2,06 

p =0,68 

f= 0,57 

p =0,54 

f= 0,76 

Anne Mesleği 

Ev hanımı 

Emekli 

Diğer(Serbest, 

işçi) 

204 

3 

3 

6 

35,97±8,39 

35,33±4,61 

44,66±8,71 

30,00±3,60 

213,45±21,91 

203,33±18,50 

207,83±18,88 

215,33±10,01 

79,15±15,4

9 

75,00±4,58 

82,33±10,2

3 

33,27±7,02 

35,33±4,04 

33,33±6,12 

28,33±6,80 

31,28±6,44 

28,33±3,05 

32,50±5,95 

28,33±2,51 

14,61±4,5

7 

11,33±1,5

2 

16,50±2,5
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Memur 66,33±7,57 8 

9,66±1,52 

Sonuç  p =0,05* 

f= 2,67 

p =0,79 

f= 0,34 

p =0,46 

f= 0,86 

p =0,62 

f= 0,58 

p =0,68 

f= 0,69 

p =0,105 

f= 0,76 

Baba Mesleği 

İşçi 

Memur 

 Serbest 

 Emekli 

 İşsiz 

15 

25 

114 

44 

20 

35,25±8,93 

35,37±7,84 

35,79±7,79 

34,75±6,96 

37,54±9,84 

212,30±22,13 

211,59±21,27 

213,66±24,71 

217,16±21,78 

211,75±18,34 

81,31±18,4

8 

77,96±13,5

3 

76,49±16,4

1 

77,43±15,3

4 

80,85±13,0

5 

33,68±8,53 

33,31±6,72 

32,44±7,06 

32,15±6,89 

34,18±6,50 

32,41±7,43 

30,06±5,33 

30,52±7,01 

30,65±6,03 

31,92±5,74 

15,20±4,6

8 

14,59±4,6

4 

13,70±4,4

7 

14,62±4,6

0 

14,70±4,4

1 

Sonuç  p =0,56 

f= 0,75 

p =0,82 

f= 0,37 

p =0,69 

f= 0,85 

p =0,67 

f= 0,65 

p =0,45 

f= 0,91 

p =0,60 

f= 0,67 

Aile yapısı 

Otoriter 

Demokratik 

İlgisiz 

Aşırı ilgili 

Koruyucu 

Diğer 

25 

62 

3 

37 

88 

4 

36,64±8,57 

37,09±9,76 

34,66±4,50 

36,10±8,67 

35,21±7,30 

34,50±9,18 

215,84±27,26 

214,68±20,88 

209,66±22,47 

212,21±20,42 

211,38±21,28 

218,25±19,25 

84,34±16,1

9 

79,68±15,2

9 

75,66±4,50 

75,18±14,7

8 

78,98±15,1

4 

73,75±14,3

3 

34,68±6,62 

34,00±7,17 

33,00±3,60 

31,24±6,78 

33,23±6,88 

29,75±9,32 

33,45±6,89 

31,00±6,10 

28,33±2,51 

30,29±6,08 

31,49±6,50 

27,25±5,12 

15,91±4,7

9 

14,67±4,4

9 

14,33±1,5

2 

13,64±4,5

7 

14,31±4,4

8 

16,75±3,9

4 

Sonuç  p =0,83 

f= 0,42 

p =0,90 

f= 0,31 

p =0,31 

f= 1,19 

p =0,32 

f= 01,17 

p =0,29 

f= 1,24 

p =0,42 

f= 0,98 
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Sosyoekonomik düzey 

 Düşük 

Orta 

Yüksek 

30 

179 

10 

38,70±9,20 

35,88±8,28 

31,00±5,24 

213,17±25,26 

213,40±21,34 

207,90±15,33 

78,75±14,1

1 

79,11±15,2

1 

76,66±19,5

4 

33,53±6,71 

33,19±7,01 

32,50±7,32 

30,96±6,58 

31,28±6,19 

31,30±8,49 

14,16±4,5

4 

14,62±4,4

6 

13,77±5,7

1 

Sonuç  p =0,003* 

f= 3,40 

p =0,73 

f= 0,30 

p =0,89 

f= 0,21 

p =0,91 

f= 0,08 

p =0,96 

f= 0,003 

p =0,77 

f= 0,25 

Sosyal ve bilimsel etkinliklere katılma 

Evet 

Hayır 

Kısmen 

katılıyorum 

97 

32 

90 

35,65±8,15 

35,12±8,33 

36,78±8,71 

213,68±22,82 

211,10±22,64 

213,18±20,10 

80,46±14,9

4 

75,90±15,4

7 

78,46±15,3

3 

33,82±6,83 

31,34±7,33 

33,22±6,90 

31,87±6,05 

30,58±6,83 

30,80±6,46 

14,78±4,4

8 

13,96±4,9

4 

14,44±4,4

1 

Sonuç  p =0,52 

f= 0,64 

p =0,85 

f= 0,16 

p =0,32 

f= 1,13 

p =0,21 

f= 1,83 

p =0,41 

f= 0,80 

p =0,65 

f= 0,41 

Bilimsel Etkinliklere katılma 

Evet 

Hayır 

Kısmen 

katılıyorum 

57 

64 

98 

36,89±8,61 

35,76±8,68 

35,74±8,14 

212,50±22,65 

212,87±22,72 

213,64±20,42 

82,94±14,3

3 

77,41±15,6

1 

77,57±15,1

4 

34,87±6,61 

32,26±7,53 

32,85±6,64 

32,52±6,22 

30,71±6,24 

30,83±6,41 

15,54±4,2

7 

14,55±4,7

6 

13,90±4,4

13 

Sonuç  p =0,68 

f= 0,38 

p =0,94 

f= 0,005 

p =0,06 

f= 2,71 

p =0,09 

f= 2,37 

p =0,25 

f= 1,59 

p =0,09 

f= 2,39 

 

Çalışma Deneyimi 

Evet 

Hayır 

65 

154 

37,06±8,66 

35,61±8,28 

215,49±25,45 

212,13±19,85 

78,40±13,6

3 

79,20±15,8

33,12±6,16 

33,24±7,28 

30,42±6,16 

31,58±6,39 

14,70±4,1

4 

14,44±4,6
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5 7 

Sonuç  p =0,25 

t= 1,16 

p =0,35 

t= 0,92 

p =0,71 

t= 0,37 

p =0,90 

t= 0,12 

p =0,21 

t= 1,23 

p =0,69 

t= 0,38 

 

Tablo 3’de öğrencilerin sosyo-demogrofik özelliklerine göre boyun eğici 

davranış, eleştirel düşünme ve otonomi puanları verilmiştir. Değişkenler incelendiğinde 

öğrencilerin sınıfları, akademik not ortalamaları, anne ve baba eğitim düzeyleri ile 

eleştirel düşünme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanırken 

(p<0,05), cinsiyet, kardeş sayısı, üniversiteden önce yaşadığı yer, mesleği isteyerek 

seçme, anne-baba mesleği, ailenin genel yapısı, sosyo ekonomik düzey, sosyal ve bilimsel 

etkinliklere katılma ve çalışma deneyimi ile eleştirel düşünme becerileri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin sınıfları ile eleştirel düşünme becerileri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Dördüncü sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri 

toplam puanı (X=225,00±16,63) diğer sınıflara göre daha yüksektir. Öğrencilerin sınıfları 

ilerledikçe eleştirel düşünme becerileri artmaktadır. 

Akademik not ortalaması 60’ın altında olanların eleştirel düşünme toplam puan 

ortalamaları (X=238,75±33,74) diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. Akademik 

not ortalaması artıkça eleştirel düşünme becerisi azalmaktadır. Annesi okur yazar 

olanların eleştirel düşünme toplam puan ortalamaları (X=223,33±26,45) diğer gruplara 

göre daha yüksektir. Babasının eğitim durumu okur yazar olmayanların eleştirel düşünme 

toplam puan ortalamaları (X=223,42±22,11) diğer gruplara göre daha yüksektir. Baba 

eğitim durumu artıkça eleştirel düşünme becerisi azalmaktadır (p<0,05). 

Öğrencilerin boyun eğici davranışları ile sosyo-demografik özellikleri 

incelendiğinde, sınıf, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptanırken (p<0,05), anne-baba eğitim düzeyi, anne- baba mesleği, 

kardeş sayısı, üniversiteden önce yaşadığı yer, ailenin genel yapısı, mesleği isteyerek 

seçip seçmeme, sosyal ve bilimsel etkinliklere katılma durumu, çalışma deneyimi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p >0,05). 

 Öğrencilerin sınıfları ile boyun eğici davranışları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık vardır, dördüncü sınıfların boyun eğici davranış toplam puan 

ortalamaları (X= 31,20±7,72) diğer sınıflara göre anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). 

Erkeklerin boyun eğici davranış toplam puan ortalamaları  (x=38,68±9,61) 

kadınlara göre daha yüksektir. Sosyo-ekonomik düzeyini düşük olarak algılayanların 

boyun eğici davranış puan ortalamaları (38,70±9,20) diğer gruplara göre daha yüksektir. 

Sosyo-ekonomik düzey artıkça boyun eğici davranışlar azalmaktadır (p<0,05). 

Çalışmamızda yapılan istatistiksel analizlerde, öğrencilerin cinsiyet, anne-baba 

eğitim düzeyi, anne-baba mesleği, kardeş sayısı, üniversiteden önce yaşadığı yer, ailenin 

genel yapısı, sosyo-ekonomik düzey, mesleği isteyerek seçip seçmeme, sosyal ve bilimsel 

etkinliklere katılma durumu, çalışma deneyimi ile otonomi düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p >0,05). 
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Tablo 4. Eleştirel Düşünme, Boyun Eğici Davranış ve Otonomi Değişkenleri 

Arasındaki Korelasyonlar 

 Boyun 

eğici 

Davranış 

Otono

mi 

Eleştirel 

Düşünm

e 

Kişise

l 

Başarı 

 

Özgürlü

k 

Boyun 

eğici 

Davranış 

Pearson 

Correlation 

1 ,216
**

 -,037 ,127 ,192
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,597 ,062 ,005 

N 218 213 209 217 216 

 

Otonomi 

Pearson 

Correlation 

,216
**

 1 ,229
**

 ,884
**

 ,885
**

 

Sig. (2-tailed) ,002  ,001 ,000 ,000 

N 213 214 206 214 214 

Eleştirel  

Düşünme 

Pearson 

Correlation 

-,037 ,229
**

 1 ,196
**

 ,179
**

 

Sig. (2-tailed) ,597 ,001  ,004 ,010 

N 209 206 210 209 209 

Kişisel 

Başarı 

Pearson 

Correlation 

,127 ,884
**

 ,196
**

 1 ,660
**

 

Sig. (2-tailed) ,062 ,000 ,004  ,000 

N 217 214 209 218 216 

Özgürlük Pearson 

Correlation 

,192
**

 ,885
**

 ,179
**

 ,660
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,010 ,000  

N 216 214 209 216 217 

*Korelasyonları hesaplandığında ilişkili olmayan boyutlar tabloya dahil edilmemiştir. 

Tablo 4’de eleştirel düşünme, boyun eğici davranış ve otonomi değişkenleri 

incelendiğinde otonomi ile kişisel başarı alt boyutu (r=0,884) ve özgürlük alt boyutu 

(r=0,885)  arasında pozitif yönlü güçlü korelasyonlar, kişisel başarı ve özgürlük alt 

boyutları arasında (r=0,669) pozitif yönlü güçlü korelasyonlar bulunmuştur. 
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Korelasyon analizi sonucunda; otonomi artıkça kişisel başarı ve özgürlük de 

artmaktadır ayrıca kişisel başarı artıkça özgürlük de artmaktadır. 

 

4.Tartışma ve Sonuç 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi öğrencilerinin çoğunluğu sağlık 

yönetimi bölümünü isteyerek seçmiştir ve akademik not ortalamaları 79,12’dir. 

Öğrencilerin istedikleri bölüme yerleşmelerinin akademik ortalamalarını pozitif yönde 

etkilediği düşünülebilir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi genelde düşük 

olarak saptanmıştır. Bu bulgunun nedeni coğrafi olarak yakın olmasından dolayı, 

Cumhuriyet Üniversitesini tercih eden öğrencilerin çoğunun Güneydoğu -Doğu Anadolu 

ve İç Anadolu Bölgesinden gelmesi olabilir.  

Araştırmada öğrencilerin BEDÖ puan ortalamasının 36,0±8,4 olduğu ve 

öğrencilerin orta derecede boyun eğici davranışlar gösterdiği saptanmıştır. Kaya ve 

arkadaşlarının (2004) çalışmasında tıp fakültesi öğrencilerinin puan ortalaması 

38.71±10.35,  Torun ve ark.(2012) çalışmasında hemşirelik öğrencilerinin 37,14±9,26, 

Özkan ve ark.nın (2008) hemşirelik öğrencilerinde 34,88±8,7, Eşer ve ark.(2009) tıp, 

hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde 38.11±9.73 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar bizim 

bulgumuzla paraleldir. 

Öğrencilerin BEDÖ toplam puan ortalamaları sınıf, cinsiyet ve sosyo-ekonomik 

düzey ile karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık saptanmıştır.  

Dördüncü sınıf öğrencilerin boyun eğici davranış toplam puanları daha düşüktür. 

Mete ve arkadaşlarının (2005) hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları çalışma sonuçları 

bulgumuzla paraleldir CÜ. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin sınıfları ilerledikçe 

boyun eğici davranışları azalmaktadır. Öğrencilerin üniversite eğitimlerinin sonuna doğru 

yaklaşması ile itaat yerine sorgulama, neden sonuç ilişkisi kurma, kanıt arama gibi 

tutumlarının gelişmesi beklendiği için bu bulgu, üniversite eğitiminin boyun eğici 

davranışları azaltmada etkisi olduğunu düşündürebilir.  

Erkeklerin, birinci sınıfların ve sosyo ekonomik düzeyini düşük olarak 

algılayanların boyun eğici davranış toplam puanları daha yüksektir. Benze şekilde Koç ve 

ark.’nın (2010) eğitim fakültesi, Kaya ve arkadaşlarının (2004) tıp fakültesi, Tekin ve 

Filiz’in Beden Eğitimi bölümü öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmalarda da erkek 

öğrencilerin boyun eğici davranış puanları daha yüksektir. Ataerkil bir toplumda 

kadınların daha fazla itaat etmeye zorlanmasıyla uyum davranışı göstermesi beklenirken, 

erkeklerin boyun eğici davranışlarının daha yüksek olması dikkat çekici bir bulgu olarak 

yorumlanabilir. 

Sosyo-ekonomik düzeyini düşük olarak algılayanların boyun eğici davranış 

toplam puanları daha yüksektir ve sosyo ekonomik düzey yükseldikçe boyun eğici 

davranış azalmaktadır. Bu bulgu da Kaya ve arkadaşlarının (2004) tıp fakültesi 

öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmasıyla paraleldir. 

Öğrencilerin eleştirel düşünme puan ortalamaları X=213,1±21,6’dır. Ölçeğin 

değerlendirilmesine göre 240’ın altında puanlar düşük eleştirel düşünme düzeyini 

göstermektedir. Sağlık yönetimi öğrencileri ile yapılmış az sayıdaki çalışmadan birisi 

olan Gharib ve arkadaşlarının (2009) 60 sağlık yönetimi öğrencisi ile KEDEÖ’ni 
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kullanarak yaptıkları çalışmada da eleştirel düşünme düzeyi orta bulunmuştur. 

Bulgumuza paralel olarak Fidancı ve ark.(2012), Öztürk ve Ulusoy’ un (2008), Bulut ve 

arkadaşlarının (2009), Şenturan ve Alpar’ın (2008) hemşirelik öğrencileri, Tümkaya’ nın 

(2011) fen bilimleri öğrencileri ile yaptıkları çalışmada eleştirel düşünme puan 

ortalamaları düşük olarak saptanmıştır.  

Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri sınıf, akademik not, anne-baba 

eğitimine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. 

Dördüncü sınıfların eleştirel düşünme puan ortalaması X=225,00±16,63 ve diğer 

gruplara göre daha yüksektir. Gharib ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında da birinci 

sınıfların eleştirel düşünme puan ortalaması x=282,37±27,93 iken, son sınıfların puan 

ortalaması x= 289,64±21,13’dır Öğrencilerin sınıfları ilerledikçe eleştirel düşünme 

düzeyleri artmaktadır. Bu bulgu da üniversite eğitiminin öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerisini olumlu yönde etkilediğini düşündürebilir.  

Akademik not ortalamaları 60’ın altında olan öğrencilerin eleştirel düşünme puan 

ortalaması X=238,75±33,74 ile diğer gruplardan daha yüksek ve orta düzeye yakındır. 

Eleştirel düşünme becerilerinin öğrencilerde bilinçli öğrenmeyi gerçekleştirdiği ve 

bilişsel farkındalığı artırdığı için akademik başarıyı da bu doğrultuda yükseltmesi 

beklenir. Ancak eğitim sisteminin neden olduğu “ezbere dayalı yaklaşım” bu öğrencilerin 

akademik başarısını engellemiş olabilir.  

Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyi ile eleştirel düşünme becerileri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Annesi okur yazar olanlar ile 

babası okur yazar olmayanların eleştirel düşünme becerileri diğer gruplara göre daha 

yüksektir. Bulut ve ark.’nın (2009), Çınar ve ark.(2012), Özdemir (2005)’in 

çalışmalarında anne-baba eğitim durumu ile eleştirel düşünme becerisi arasında 

istatistiksel olarak ilişki saptanmamıştır. 

Çalışmamızda öğrencilerin SOSOTÖ den aldıkları puanlara göre, otonomi 

düzeyleri ortanın üzeri olarak değerlendirilebilir. Kaya ve ark.’larının (2006) öğrenci 

hemşireler ile yaptıkları çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur.  

Öğrencilerin otonomi düzeyleri ile cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, anne- baba 

mesleği, kardeş sayısı, üniversiteden önce yaşadığı yer, ailenin genel yapısı, sosyo-

ekonomik düzey, mesleği isteyerek seçip seçmeme, sosyal ve bilimsel etkinliklere 

katılma durumu, çalışma deneyimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. Ancak otonomi düzeyi arttıkça başarı elde etme ve bağımsızlığın arttığı; 

kişisel başarı arttıkça buna paralel bağımsızlığın da arttığı saptanmıştır. 

Sonuç olarak öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin düşük olduğu, orta 

derecede boyun eğici davranışlar gösterdiği, otonomi düzeylerinin ortanın üzerinde 

olduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmanın sadece Sivas ilindeki Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri ile 

yapılmış olması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Çalışmanın genellenmesi 

açısından ülke genelinde uygulanması önerilmektedir. Öğrencilerin boyun eğici 

davranışlarını azaltacak, eleştirel düşünme becerileri ile otonomilerini arttıracak eğitim 

programlarının geliştirilip uygulanması önerilmektedir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE DEĞİŞEN KAMU YÖNETİMİ 

ANLAYIŞININ SAĞLIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ 

 

                                           İsmail SEVİNÇ* 

                                       Ali ŞAHİN** 

                                                                                               Kubilay ÖZER*** 

 

ÖZET 

1970’lerde Dünya ekonomik krizi sonrası fiyat tabanlı, bürokratik olmayan, 

piyasa orijinli ve müşteri tercihli kamu hizmetlerinden oluşan yapı, kurulması gereken en 

ideal sistem olarak ortaya çıkmıştır.  Ülkemiz, 1980’li yıllarla birlikte küreselleşme süreci 

ile birlikte hız kazanan yeni kamu yönetim anlayışına yönelmiş, bunun sonucunda özel 

kesimi ön plana çıkararak “dışa açılma” çizgisini benimsemiştir. Uygulamalar 1985 

yılında başlamasına karşın, 1990 yılına kadar önemli bir aşama kaydedilmemiştir. 1990 

yılından itibaren düşük de olsa bir ivme kazanan özelleştirme uygulamalarında en büyük 

atılım 1998 ve 2000 yıllarında gerçekleşmiştir.  2004 yılında yeniden ivme kazan 

özelleştirme çalışmaları, 2005-2006 yıllarında zirveye ulaşmış, 2011 yılına doğru 

özelleştirme rakamlarında düşüş gözlemlenmektedir. Bu çalışmada yeni kamu yönetimi 

anlayışının, özelleştirme bağlamında sağlık sektörüne yansımaları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Sağlık Sektörü 
105

 

 

 

THE EFFECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDERSTANDING 

CHANGING IN THE EUROPEAN UNION ACCESSION PROCESS ON THE 

HEALTH SECTOR 

 

ABSTRACT 

After the 1970s world economic crisis, the structure composed of price-based, 

non-bureaucratic, market-originated and costumer-preferred public services emerged as 

the most ideal system to be set up. In the 1980s, our country inclined towards the new 

public administration understanding, which gained speed with the globalization process, 

and as a result of this inclination private sector came into prominence and “foreign 

expansion” approach was adopted. Although the applications started in 1985, no 

significant progress was made until 1990. Privatization applications, which gained a little 

speed as of 1990, made the largest progress in 1998 and 2000. Privatization attempts, 

which gained speed again reached to the peak in 2005 and 2006 and decrease is seen in 

privatization figures towards the year of 2011. In this study, the reflections of the new 

public administration understanding on the health sector within the context of 

privatization were examined. 
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1.Giriş 

Bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceleyen kamu 

yönetimi, yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik 

değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Ancak klasik anlamda kamu 

yönetimi, kontrol üzerinde odaklanan geleneksel bürokratik yapılanması, hantal, 

bürokratik, zorlayıcı, sınırlayıcı doğaya sahip olduğu varsayımı ile eleştirilegelmiştir. 

Yeni kamu yönetim anlayışı ile fiyat tabanlı, bürokratik olmayan, piyasa orijinli ve 

müşteri tercihli kamu hizmetlerinden oluşan yapı, kurulması gereken en ideal sistem 

olarak görülmektedir.  Kamu hizmetleri koşullarının, müşterilerin umduğu verimlilik 

kriterine uygun olarak etkin yapılarla ve becerikli yöneticilerce sunulması hedeflenerek 

klasik kamu yönetiminin hantal, bürokratik yapısından kaynaklanan sorunların üstesinden 

gelinebileceği düşünülmektedir.  

 

2. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 

Ekonomide rekabet kurallarına işlerlik kazandırılması, kamu kesimindeki 

savurganlığın önlenmesi, tüketicinin korunması gibi çok sayıda fonksiyonu yerine 

getirmek üzere yeni kamu yönetim anlayışı; 1970’lerin ekonomik krizi, hükümetlerin 

sosyal ve ekonomik yaşamdaki farklı ideolojik algılanışı, Keynesyen ekonomi yönetimi 

ve evrensel refah devleti düşüncesi üzerindeki savaş sonrası anlaşmalara dayalı görüşlerin 

yıkılması, refah devletinden sosyal hizmetlere yönelik taleplerin artması ve bunun 

sonucunda sık sık mali krizlerin görülmesi, ekonomiyi geliştirmek için en uygun kurum 

ve tekniklerin araştırılması, hantal, bürokratik, zorlayıcı idari yapılar içinde etkinlik ve 

verimliliğin artırılması çabaları (Ömürgönülşen, 1997:517) sonucu ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 

Kamu sektörü küçültülse dahi hangi hallerde kamu sektörünün daha iyi 

yönetilebileceğine cevap aranmış, böylece küçülmüş kamu sektöründen kaynaklanan 

verimli yönetimin nasıl gerçekleştirileceği sorunu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Diğer 

taraftan kaynakların en azından, geçmişteki kadar etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak 

kamu hizmetlerinin gereken ölçüde sunulması gerekmektedir. Çünkü kamu sektörüne 

tahsis edilen kaynaklar bugün geçmişe göre daha sınırlı durumdadır. Bu gerçek, 

yönetimleri küçülen kamu sektörü gerçeğine daha uygun yeni pratikler, yapılar, teknikler 

ve fikirler sistemi araştırmaya zorlamaktadır. Bu şartlar altında değerler, yapılar ve kamu 

sektörleri tüm dünyada yaşanan gelişmelerden derinden etkilenmektedir. Fiyat tabanlı, 

bürokratik olmayan, piyasa orijinli ve müşteri tercihli kamu hizmetlerinden oluşan yapı, 

kurulması gereken en ideal sistem olarak görülmekte, kamu hizmetleri koşullarının, 

müşterilerin umduğu verimlilik kriterine uygun olarak etkin yapılarla ve becerikli 

yöneticilerce sunulması, kamu yönetimine yaklaşımlarda, yeni bir tema olarak ortaya 

çıkmaktadır.  Genelde bu yaklaşım Yeni Kamu Yönetimi (YKY) düşüncesi olarak 

adlandırılmıştır.(Özer, 2005 :3-4) 

Yeni kamu yönetim anlayışı ve özelleştirme kavramı 1979 yılında İngiltere’de 

Margaret Thatcher ile Muhafazakar Parti’nin seçim manifestosunda yer almıştır. Bu 

alandaki ilk uygulamalar İngiltere’de Muhafazakar Parti döneminde gerçekleştirilmiştir.  

Kasım 1980’de başkanlık seçimlerinin Ronald Reagan tarafından kazanılması ile 

uygulama Amerika’nın da gündemine girmiş ve düşünsel temelleri dünyaya ihraç edilir 

duruma gelmiştir.  

Bu anlayış ekonomik, sosyal, politik ve ideolojik vb. nedenlerle ortaya çıkmıştır.  

Tüm bu faktörlerin etkisiyle kamu yönetimi anlayışındaki bu değişimle birlikte; (1) 

devletin, kamu faaliyet alanlarının ve kamusal istihdamın küçültülmesi; (2) kamu hizmet 
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sunumunun özel sektöre bırakılması; (3) hizmetlerin yerine getirilmesinde rekabet 

unsurunun ön planda tutulması; (4) özellikle bilgi teknolojilerinde otomasyonun 

gelişmesi; (5) kuralsızlaştırma ve serbestleştirme yöntemleriyle devletin sektörler 

üzerindeki hukuksal düzenleme, kısıtlama ve denetleme yetkisinin sınırlandırılması söz 

konusu olmuştur (Kurt ve Uğurlu, 2007). 

Yeni kamu yönetimi anlayışı kamu hizmetlerinde küçülme, özelleştirme, 

mülkiyet devrinin yanı sıra bu tür kuruluşların özel kesime kiralanması, kamu kesimi 

tarafından üretilen hizmetlerin finansmanının özel kesim tarafından sağlanması, 

yönetimin özel kesime devri, ürün ve hizmet üretimindeki kamusal tekellerin kaldırılması 

ve kurumsal serbestleşme de özelleştirme kavramı içinde yer almaktadır.   

3. Geleneksel Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi Arasındaki Farklılıklar ve 

Türkiye’de Yeni Kamu Yönetim Anlayışı 

Yeni anlayış özellikle şeffaflık, hesap verilebilirlik, vatandaş odaklılık, yatay 

yapılanma, yetki devri ve adem-i merkeziyetçilik kavramlarına vurgu yapmaktadır.  

Tablo 1’de örgütlenme ve fonksiyonlara ilişkin farklılıklar verilmiştir. 

 

Tablo 1:Geleneksel Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi Arasındaki Örgütlenme ve 

Fonksiyonlara İlişkin Farklılıklar 

Geleneksel Kamu Yönetimi Yeni Kamu Yönetimi 

Hiyerarşik kademe ve farklılıklar Düz, yatay ve network tipi örgütlenme 

Merkeziyetçi anlayış Yerinden yönetim ve yetki devri 

Gizlilik ve kapalılık Şeffaflık ve açıklık 

Statik yönetim Dinamik yönetim 

Doğrudan kamu hizmeti sunumu Kamu hizmetinde alternatif mekanizmaların 

geliştirilmesi 

Sorgulanmazlık ve dokunulmazlık Hesap verilebilirlik 

Kaynak: (Kurt ve Uğurlu, 2007:87) 

 

 

1970’li yıllarda yaşanan ekonomik bunalım, Türkiye’yi de etkisine almış, bunun 

en önemli göstergesi ise ödemeler dengesindeki krizler ve dışa bağımlılığın artmasıyla 

bunların ekonomiye yansıması olan kıtlıklardır. Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki 

dengelerin değişmesi sonucu ülkede, özellikle petrol ve ürünlerindeki kıtlıklar, tüm 

ekonomik yaşamı felce uğratmıştır. 1970’lerden itibaren, klasik liberalizm başta Amerika 

Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere Batı dünyasında düşünce ve kamu politikaları 

düzeyinde yeniden etkili olmaya başlamıştır. Bu neo-liberal iktisat politikaları, 

İngiltere’de Thatcher ve ABD’de Reagan yönetimleri döneminde egemen olmuştur. 

Dünyada neo-liberal uygulamalar yaşanırken Türkiye’ye yansıması, ilk olarak Turgut 

Özal ile birlikte 24 Ocak 1980 kararları ile gündeme gelmiştir. Bu dönemde gelişmiş 

ülkeler, az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunu olarak dışa kapalı olan ekonomik 

yapılarının dışa açılması, devletin ekonomik sistem üzerindeki ağırlığının ortadan 

kaldırılması biçiminde belirlemiş ve bunu genellikle IMF ve istikrar önlemlerini içeren 

stand-by anlaşmaları ile uygun duruma getirmiştir. Dünya Bankası yapısal uyarlama 

politikaları ile değişim sürecini inşa etmiştir. 24 Ocak kararlarının temel amaçları, 

ekonominin dış rekabete açılması, yabancı sermayenin özendirilmesi, ihracatın 

artırılması, ekonomide kamu kesiminin daraltılması, devlet müdahalelerinin asgariye 

indirilmesi, özel kesimin sermaye birikiminin özendirilmesi ve desteklenmesi, sonuçta 

piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesinin sağlanması olarak görülmüştür. 

Bununla birlikte, ithal ikameci ve içe kapalı karma ekonomik modelden 1980’de 

dışa açık liberal ekonomik modele geçiş, ekonomik alandaki dönüşümle sınırlı kalmamış, 
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diğer alanlarda olduğu gibi kamu yönetimini de etkilemeye başlamıştır.  Ülkemizde 

birinci aşama reform çalışmaları, uluslar arası trende uygun olarak 1980’de başlamış; bu 

çerçevede devlet tekellerinin ve sübvansiyonların kaldırılması, tasarruf önlemleri vb. 

politikalar uygulamaya konulmuştur. Bununla amaç, kamu mali yönetimindeki krizi bir 

ölçüde hafifletmek ve piyasa sistemine işlerlik kazandırmaktır.  Görüldüğü üzere çoğu 

ülkede olduğu gibi ülkemizde de kamu yönetiminde yapılanma çalışmalarını, birinci 

derecede kamu mali yönetiminde yaşanan kriz etkilemiştir (Eryılmaz, 2004: 62). 

İkinci aşamayı ise başta kamu iktisadi girişimleri olmak üzere özelleştirme ve 

verimliliği artırma politikaları izlemiştir. Bu politikalar, devletin elindeki işletmelerin 

özel sektöre satılması ve kamu kurumları tarafından yürütülen bazı hizmetlerin mümkün 

olduğu ölçüde özel sektör eliyle üretilmesi ve sunumunun sağlanması biçiminde kendini 

göstermiştir. Daha az kamu ve daha çok piyasa anlayışı içinde, kamu hizmetlerinin piyasa 

mekanizması içinde üretilmesi ve sunumu hızlanmıştır. Buna karşılık kamu iktisadi 

girişimlerin özelleştirilmesi, önemli bir sorun olarak hükümetlerin gündemindeki yerini 

halen korumaktadır.  Bu süreç başarılı bir şekilde tamamlanmadan, 2000 ve takip eden 

yıllarda bankacılık-finans sektöründe kötü yönetim ve yolsuzluklar nedeniyle devlet bazı 

bankaları, şirketleri ve onlara bağlı işletmeleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na almak 

suretiyle yeni yüklerin altına girmiştir. Bu nedenle kamunun ekonomik alandan çekilmesi 

için yapılan çalışmalar, istenilen düzeye gelememiştir. Bu arada devletin piyasalarla ilgili 

düzenleyici rolüne ilişkin yeni kurumsal yapılanmasına, gecikerek de olsa ancak 

1990’ların sonunda başlanılabilmiştir. Üst kurullar ya da düzenleyici otoriteler biçiminde 

kavramlaştırılan bu yapılar, piyasa ekonomisinin ortaya çıkardığı, idari ve mali özerkliğe 

sahip yeni kamu otoriteleri olarak yönetsel kademelere girmişlerdir (Eryılmaz, 2004: 62). 

Türk kamu yönetiminde merkezi yönetim bağlamında küreselleşme sürecine 

uyum yönündeki gelişmeler, hukuksal düzenleme girişimleri üzerinden 

değerlendirilebilir.  Türkiye’de son on yılda kamu yönetiminde yeniden yapılandırmaya 

dönük birçok hukuksal düzenleme girişimi bulunmaktadır. Bunların içinde öne çıkanlara 

değinilecek olursa Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, sistemin yapısını, devlet 

idaresinin kuruluş ve işleyiş ilkelerini yeni ilkelere bağlamak üzere hazırlanmıştır. Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, para yönetimini düzenlemekte; devletin yeni 

örgütlenmesinin kamu gelir ve harcama sistemini kurmaktadır. Diğer bir anlatımla kamu 

kaynak yönetimini konu almaktadır. Kamu Personel Rejimi Kanunu Taslağı, kamu 

istihdam rejimini, yeni tip devletin kamu personel rejimi doğrultusunda tesis etmeyi 

amaçlamaktadır. Kalkınma Ajansları Kanunu ile Avrupa Birliği’nin talepleri 

doğrultusunda bölge yönetimleri oluşturulmuştur.  Bağımsız İdari Otoritelerin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile devlet yönetiminin asli kurumları olarak iş gören 

bakanlıkların yetki alanlarının daraltılmasının öngörüldüğü söylenebilir. Ayrıca bu üst 

kurullar, TBMM’nin karar ve denetim yetkisi dışında çalışacak yeni karar merkezleri 

yaratılması olarak düşünülebilir (Özel, 2008: 252). 

Ülkemizde özelleştirme uygulamasına 1985 yılında başlanmasına karşın, 1990 

yılına kadar önemli bir aşama kaydedilmemiştir. 1990 yılından itibaren düşük de olsa bir 

ivme kazanan özelleştirme uygulamalarında, en büyük atılım 1998 ve 2000 yıllarında 

gerçekleşmiştir. 2004 yılında yeniden ivme kazanan özelleştirmeler 2005-2006 yıllarında 

zirveye ulaşmış, 2010 yılına kadar devam etmiştir.  
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Grafik 1: 1985 ile 2011 yılları arasında yapılan özelleştirmeler 

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, www.oib.gov.tr,  21.06.2013. 

 

 

3. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Sağlık Sektörüne Etkisi 

Sağlık hizmetleri, 12-01-1961 tarihli ve 261 sayılı sağlık hizmetlerinin 

sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunun 2. maddesinde “insan sağlığına zarar veren çeşitli 

faktörlerin yok edilmesi ve toplumun olumsuz faktörlerin etkisinden korunması, 

hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyetlerini kaybetmiş olanların işe 

alıştırılması (rehabilitasyon) için yapılan tıbbi faaliyetlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Toplumdaki tüm bireylerin sağlıklı olması için çaba sarf etmek, bireylerin sağlık hakkını 

güvence altına almak ve bireylerden üretim faktörü olarak yararlanılmasını sağlamak, 

sağlık hizmetlerinin esas amacı olarak ifade edilmektedir (Şakar, 1999:10) 

Sağlık hizmetleri, Cumhuriyetin kuruluşundan 1982 yılına kadar devletin 

sunması gereken bir hizmet olarak kabul edilmiştir. Önceleri yasalarla düzenlenen ve 

siyasi iktidarlarca temel niteliği değişmeden ancak ayrıntılarda farklı biçimlerde verilen 

bu hizmet, 1961 Anayasası hükümleri içinde devletin sunması gereken bir kamu hizmeti 

olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de sağlık sektörünü açık pazar ekonomisine uyarlama 

yolundaki ilk girişim, 1987’de kabul edilen “Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu”dur. 

Kanun genel bir sağlık sigortası oluşturmanın ilk adımlarını tanımlamakta, kamu 

hastanelerinin kendi işletme ve personel politikalarını ortaya koyabilmelerine olanak 

sağlayacak düzenlemeleri içermekteydi. Kanunun kritik bölümleri Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edildiği için halen yürürlükte olmakla birlikte bu yasa uygulamaya 

konulamamıştır 1990’lı yıllar, Türkiye’de özel hizmet sunan sağlık kuruluşları sayısında 

hızlı artış ve özel sağlık sigortası için sağlık alanının bir pazar olarak gelişmesinin 

yaşandığı yıllar olmuştur (WHO, 2004).  

http://www.oib.gov.tr/
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4. Sağlıkta Dönüşüm 

Sağlıkta dönüşüm programının amaçları sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve 

hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve 

sunulmasını içermektedir. 2002 yılı sonunda Türk sağlık sisteminin içinde bulunduğu 

durum, hizmet sunumundan finansmanına, insan gücünden bilgi sistemine kadar ilgili 

birçok alanda köklü değişikliklere gidilmesini gerekli kılmaktaydı. Bu amaçla 2003 

yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaya konulmuştur. Program, sağlık 

hizmetlerinin sosyalleştirilmesi başta olmak üzere geçmiş birikim ve tecrübelerden, son 

dönemde yürütülen sağlık reformu çalışmalarından ve dünyadaki başarılı örneklerden 

ilham alınarak hazırlanmıştır (Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2010-2014, 

www.saglik.gov.tr, 20.07.2013). 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana eksenini oluşturan düzenlemeler aşağıdaki 

gibi sıralanabilir: 

 Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı, 

 Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilmesi, 

 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği sistemine geçilmesi, 

 Kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi olarak özetlenebilir. 

 

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıkta Dönüşüm” adını verdiği programın temel ilkelerini 

şöyle açıklamaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2003:25-26):  

 İnsan merkezlilik, 

  Sürdürülebilirlik, 

  Sürekli kalite gelişimi 

 Katılımcılık, 

 Uzlaşmacılık, 

 Gönüllülük, 

 Güçler ayrılığı, 

 Desantralizasyon, 

 Hizmette rekabet 

 

Bakanlık “Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri” başlığı adı altında nasıl 

bir yol izleyeceğini de aşağıdaki gibi açıklamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2003: 28-36):  

 Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı, 

 Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası, 

 Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi, 

        Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği, 

        Etkili, Kademeli Sevk Zinciri, 

        İdari ve Mali Özerkliğe Sahip Sağlık İşletmeleri, 

 Bilgi ve Beceri ile Donanmış, Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü, 

 Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları, 

 Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon, 

 Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma; 

        Ulusal İlaç Kurumu, 

        Tıbbi Cihaz Kurumu, 

 Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim: Sağlık Bilgi Sistemi. 

 

http://www.saglik.gov.tr/
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Bakanlık, dönüşüm programı uygulama sürecini dört aşamaya ayırmaktadır. İlk 

aşamada kavramsallaştırmaktan söz edilmekte, bunu yasaların çıkarılması aşamasının 

izleyeceği açıklanmaktadır. Bakanlığa göre, daha sonra kontrollü yerel uygulamalar ile 

sistemlerin işleyen ve işlemeyen tarafları görülecek, ardından son aşamada programın 

Türkiye geneline yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir. Sağlıkta dönüşümün temel 

yaklaşımı sağlık finansmanının bir sigorta sistemi ile sağlanması, bakanlığın sağlık 

hizmeti sunumundan çekilmesi ve sağlık hizmetlerinin özel sağlık sektörü tarafından 

sunulması ile sona erecektir. 

4.1. 2002 ve 2013 yıllarında sağlıkta dönüşümde yapılanlar 

2002-2003: 

 Kavramsallaştırma çalışmaları 

 Ambulans hizmetlerinin ücretsiz yapılması 

 Ödeme yapılmadığı için hastanelerde hastaların rehin tutulması sisteminin kaldırılması 

 Toplam kalite yönetiminin uygulanmaya başlanması 

 Performansa dayalı ödemelerin pilot uygulaması 

 Kızamığa karşı ulusal bağışıklama kampanyaları 

 

2004 

 Bireysel performansa dayalı ödeme sisteminin Sağlık Bakanlığı (SB) kuruluşlarında 

uygulamaya geçirilmesi 

 Yeşilkart (YK) sahiplerinin ayakta tedavi kapsamına alınması 

 Maliye Bakanlığı kararnamesi uyarınca geri ödeme komisyonu kurulması 

 Hekim seçme hakkının SB hastanelerinde uygulanması 

 Ülke genelinde gebelere ücretsiz demir desteği kampanyası  

 

2005 

 YK sahiplerine ayakta tedavide reçetelerin ödeme kapsamına alınması 

 Kurumsal kriterlerin ve alite kriterlerinin SB hastanelerinde uygulanması 

 SSK eczanelerinin kapatılması  

 SSK hastanelerinin SB devredilmesi 

 İlaçlar için YK katkı payı alınması 

 Aile Hekimliği’nin ilk olarak Düzce’de uygulanması 

 İlaçlar için ruhsatlandırma yönetmeliği  

 

2006 

 SB hastaneleri için global bütçe uygulaması 

 5502 sayılı kanun (SGK entegrasyonu) uygulamasına başlanması 

 Aile Hekimliği uygulaması Eskişehir’de başladı 

 Aile Hekimliği Edirne, Denizli, Adıyaman, Gümüşhane illerine yaygınlaştı 

 SGK ilaç harcaması takip sistemi MEDULA başlatıldı 

 Sağlık için Kamu Özel Ortaklığı Kanunu TBMM’de kabul edildi 

 Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıları rutin aşı programına dahil edildi  

 

 

2007 

 Sosyal güvence kapsamında olmasa bile 1. basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz hale 

getirilmesi 
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 SUT kabulü ve BUT ile SSK ve Bağ-Kur için SB hastanesinden üniversite hastanesine 

sevk zorunluluğunun kaldırılması, SGK ile sözleşmeli tüm SB ve üniversite 

hastanelerinde yatan hastalara sabit ödeme getirilmesi, yatan hastalara ilaç ve tıbbi 

malzemenin ücretsiz verilmesi, SGK ile anlaşmalı tüm hastanelere MEDULA üzerinden 

bilgi akışı 

 Ambulans hizmetlerinin kışın erişimi zor alanlara daha erişilebilir hale getirilmesi 

 Aile hekimliği’nin Elazığ, Isparta, Samsun ve İzmir illerinde uygulanmaya başlanması 

 Kamu hastane birlikleri pilot uygulaması hakkında kanun tasarısının meclise sunulması  

 

2008 

 Özel tanı ve tedavi merkezleri konulu yeni SB yönetmeliğinin kabulü  

 İhtiyaç ruhsatı koşulunun konması 

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) kanunu değişikliklerinin Meclis 

tarafından kabulü ve Cumhurbaşkanının onayı 

 GSS uygulamasının başlaması, YK’nın GSS kapsamına alınması, YK’nın diğer sağlık 

sigortası sisteminde aynı teminattan faydalanması  

 

2008-2013 

 Resmi Gazete’de 28103 mükerrer sayı ile 2 Kasım 2011 Çarşamba günü KHK/663 sayılı 

kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden 

yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 

Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 663 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının yapısı yeniden 

yapılandırılmış ve Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı 

Müdürlüğü ve kamu hastane birlikleri olarak düzenlenmiştir. 

 Sağlık Bakanlığı’nca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve 

Hizmet Alımı ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelere değişiklik yapılması 

hakkında kanun 9 Mart 2013 tarihinde 2858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile kamu-özel işbirliğiyle sağlık tesisleri yap-kirala-devret 

modeliyle özel sektöre yaptırabilecek ya da yeniletilebilecektir. Model çerçevesinde 

Sağlık Bakanlığı ve bağlık kuruluşlarınca yapılmasına gereksinim duyulan tesislerin 

hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde 49 yılı geçmemek üzere 

yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesine olanak vermektedir.  

 

Sonuç 

2000-2006 yılları sonrası özelleştirmeler yeni kaynak arayışı içine girmiştir.  

1982 yılına kadar geçerli olan sağlık hizmetlerini devletin yürütmesi gerekir bakış açısı, 

yeni kamu yönetim anlayışından esinlenerek 2000’li yılların başından itibaren Sağlıkta 

Dönüşüm adıyla ortaya çıkan sağlığın yeniden yapılanmasını beraberinde getirmiştir. 

Bu yeni anlayış ile sağlıkta sağlık hizmetlerine olan talep artmış, 1. ve 2. basamak 

sağlık kuruluşlarında çok önemli atılımlar olmuştur. Sağlığın açık pazar haline getirilmesi 

ise son iki adımla hızla yol almaktadır. Bunlardan birincisi; 663 sayılı kararname ile ülke 

bazında sağlık kuruluşlarının yapılanması değiştirilmiş, ikincisi ise kamu özel işbirliği 

kanunu ile sağlıkta özelleştirmeyi adım adım gerçekleştirme yolunu açmıştır. 

Kamu-Özel Ortaklığı modeli, tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Türk 

Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere meslek örgütleri Kamu-Özel Ortaklığı modeli 

ile devlet hastanelerinin ortadan kalkacağını, özellikle yabancı sermayenin hastane 

yatırımları yapacağını, devletin sağlık hizmetlerinden çekileceğini ve sağlığın tümüyle 

paralı duruma geleceği ileri sürülmektedir. Sağlık sisteminin bu denli özelleştirilmesi 

etkinlik, hakkaniyet, verimlilik ilkeleri ile çeliştiği ifade edilmektedir. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, aile sağlığı merkezine başvuran 15-49 yaş arası kadınların 

yaşam kalitelerinin belirlenmesidir. Araştırma, Keçiören ilçesinde aile sağlığı merkezine 

başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden, 626 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, 

yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında, Dünya Sağlık 

Örgütü’nce geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlanan “WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi 

Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı boyutlara göre, 

bedensel 0,83; ruhsal 0,66; sosyal 0,53; çevresel 0,73 olarak bulunmuştur. Araştırma 

grubunun yaşları ile yaşam kalitesi alt boyutlarından ruhsal ve çevresel boyutlar açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Evlilik süreleri, çocuk sayıları ve gebelik sayıları ile 

yaşam kalitesi alt boyutlarından bedensel ve ruhsal boyutlar açısından anlamlı bir farklılık 

saptanmıştır. Doğurganlık çağındaki kadınların erken yaşta evlenmesi, çocuk ve gebelik 

sayılarının artması, ruhsal, bedensel ve çevresel boyutlarda yaşam kalitelerini olumsuz 

etkilemektedir. Toplumun sağlık statüsünün geliştirilmesinde, kadının yaşam kalitesini 

etkileyen sağlık alışkanlıkları edinilmesi, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, kadının 

toplumsal statüsünün artırılması önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, kadın, sağlığı geliştirme 
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AN ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE FOR CHILDBEARING AGE 

WOMEN 

ABSTRACT 

 

The aim of the study is to determine the quality of life of women between the ages of 15-

49 and admitted to the primary health services. The survey was conducted with 626 

women who applied to the family health centre in Kecioren district. It was used a 

"WHOQOL-BREF Quality of Life Scale" which was developed by the World Health 

Organization and adapted to Turkish language in order to gain data. It was found a 

statistically significant difference between the ages and mental and environmental 

dimensions of quality of life of the study group. It was found a meaningful difference 

between the length of marriage, the number of pregnancies and children and the physical 

and mental dimensions of quality of life.  

Early marriage of women in the reproductive age, increasing in the number of children 

and pregnancies affect their quality of life at the dimensions of mental, physical and 

environmental. 

Keywords: Quality of life, woman, health promotion 

1. Giriş ve Amaç  

 Sağlık sektörü ve yöneticilerinin temel amacı,  toplumun sağlık düzeyini 

yükseltmek, geliştirmek ve sürdürmektir. Sağlığın tanımı, Dünya Sağlık Örgütü’nce 

(DSÖ) “yalnızca hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bireyin bedensel, ruhsal 

(zihinsel) ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”  biçiminde yapılmaktadır. Tanımından 

da anlaşılacağı üzere sağlık, çok boyutlu bir kavram olup, genellikle yaşam süresi, yaşam 

beklentisi, hastalık, ölüm sıklığı ve nedenlerine yönelik göstergelerle 

değerlendirilmektedir. Sözü edilen göstergeler önemli olmakla birlikte, uzamış yaşam 

yıllarının ne denli kaliteli yaşanmakta olduğunu yeterince ortaya koyamamaktadır. Bu 

nedenle yaşam kalitesi önem kazanmış, yaşam kalitesinin belirlenmesine yönelik daha 

özgün yöntemlerin geliştirilmesine gereksinim duyulmuştur (Şahin, 2001).  Sağlıkta 

gelişimin önemli odak noktası pozitif sağlıktır. Pozitif sağlık, yaşam kalitesinin sağlıklı 

bir fiziksel, toplumsal ve ekolojik ortamdaki, sağlıklı yaşam biçimleriyle artırılması 

anlamına gelmektedir. Başlıca duyarlılık noktası yaşam kalitesinin artırılmasıdır. 

DSÖ’nün 21. yüzyıl hedefleri içinde, her bireyin sağlıklı, toplumsal, ekonomik ve ruhsal 

anlamda üretken olması ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip bulunması gerektiğine 

vurgu yapılmıştır (WHO, 1998:236). Yaşam kalitesinin tanımı konusunda bir fikir birliği 

yoktur. Ancak araştırmacıların çoğu, sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin çok boyutlu, öznel 

esenlik ve dinamik bir kavram olduğu görüşünde birleşmektedirler. Bu kapsamda, yaşam 

kalitesiyle ilgili fiziksel, psikolojik ve sosyal olmak üzere üç temel boyut bulunmaktadır. 

Kişinin enerji harcayarak günlük iş ve uğraşlarını ne denli yerine getirebildiğini 

algılamasıyla ilgili boyut, bedensel/fiziksel alanı; aile bireyleri, komşu, çalışma 

arkadaşları ve diğer bireylerle ne derece ilişki kurabildiği konuları sosyal boyutu 

oluşturmaktadır. Psikolojik boyut ise, bireyin korku, kızgınlık, mutluluk, anksiyete ve 

depresyon durumuyla ilgilidir. Yaşam kalitesinin öznel esenlik yönü, daha çok 

Champbell tarafından ortaya atılan bireyin kendi yaşamlarını nasıl değerlendirdikleri ile 

ilgilidir. Bu bağlamda öznel esenlik duygusunda bireyin duygu ve düşünceleri, algı ve 

beklentileri önem kazanmaktadır. Yaşam kalitesinin dinamik boyutu ise, kişinin 

kendisinde ya da çevresinde doğrudan gözlemlenen değişimlerin, bireyin yaşam kalitesini 

nasıl değiştirdiği ile ilgilidir. Bu boyut, bireyin hastalık tedavisinden önce ve sonrasında 

yaşam kalitesi ölçümlerinin genel yaşam kalitesi düzeyinde ya da alt ölçeklerle yapılan 

ölçümlerde hangi alt yaşam kalitesi boyutlarında değişimin olduğunu ifade etmektedir 

(Eker ve Tüzün, 2003). Araştırmacıların çoğu yaşam kalitesini, mutluluk, doyum ve 

uyum olarak tanımlamışlardır. Hatta bazıları yaşam kalitesini mutluluk ile eş anlamlı 
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olarak kullanmışlardır. Oysa mutluluk, iyi olma hali olup, yaşam kalitesinin 

sonuçlarındandır (Kızılcı, 1997; Meeberg, 1993).  

 DSÖ, yaşam kalitesini, “Kişinin kendi durumunu, kültürü ve değerler sistemi içinde 

anlayış biçimi” olarak tanımlamıştır. Bireyin yaşadığı yerde, amaçları, beklentileri, 

standartları ve ilgilerini kapsayan yaşam kalitesi kavramı içinde, fiziksel ve ruh sağlığı, 

bağımsızlık düzeyi, sosyal ilişkiler, çevre etkenleri ve kişisel inançlar, öznellik temelinde 

yer almaktadır (WHOQOL Group, 1994: 354-355). Bu açıklamalar doğrultusunda yaşam 

kalitesi özetle; yaşam biçiminin toplumsal görünüşündeki sorunları değerlendiren, çok 

sayıda fiziksel ve psikolojik özelliği içeren, sağlığa ek olarak yaşam standardı, ev kalitesi, 

kişinin yaşadığı komşuluk ilişkileri, iş memnuniyeti ve diğer birçok etmeni kapsayan bir 

kavramdır. Buna göre yaşam kalitesinin, sağlıkla ilgili çok boyutlu, öznel ve dinamik bir 

kavram olduğu söylenebilir (Wore, 1993; WHOQOL Group, 1994). Dünya’da yaşam 

kalitesinin ölçümünde kullanılan ve daha çok batılı toplumlara yönelik geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları yapılmış, genel ya da hastalığa özel olarak geliştirilmiş çok sayıda 

ölçek bulunmaktadır. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesine ilişkin geliştirilmiş, 

“Hastalık Etki Profili (Sickness Impact Profile)”, “Nottingham sağlık Profili (Nottingham 

Health Profile)”, “McMaster Sağlık İndeksi Anketi (McMaster Index Questionnaire)”, 

“Esenlik İndeksi (Index of Well-Being-IWB)” gibi ölçekler bulunmakta ise de, “DSÖ 

Öznel Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-World Health Organization Quality of Life)” 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Eser ve ark., 1999; Şahin, 1997; Hadorn and Hays, 1991). 

 Doğurgan çağdaki 15-49 yaş grubu kadınların, bir toplumun gelecekteki nüfus 

dinamiğinin oluşturulmasında büyük önemi bulunmaktadır. Gelecek kuşakları oluşturan 

bebek ve çocukların dünya’ya getirilmesinde ve onların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde 

anne ve kadınların önemi göz ardı edilemez. Bu bireylerin sağlıklı olmaları ve yaşam 

kaliteleri de bu bağlamda ayrı bir öneme sahiptir. Doğurganlıkla ilgili kimi değişkenlerin 

yaşam kalitesiyle ilgili olabileceği düşünülmektedir. Erken yaşta (18 yaşından önce) ve 

geç (35 yaşından sonra) gebelik, iki doğum arasındaki sürenin iki yıldan erken olması, 

çok gebelik sayısı (4 ve daha fazla) ve ailede yaşayan çocuk sayısı (4 ve daha fazla) gibi 

etmenler, hem annenin hem de bebek ve çocukların sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir (Akın ve ark., 2011; Ocaktan, 2011; Önder, 2012). Bu etmenlere maruz 

kalan kadınların yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünülmektedir. 

 Bu çalışmada, birinci basamak bir sağlık kurumuna başvuran 15-49 yaş arası 

kadınların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Alan yazında yaşam 

kalitesine ilişkin birçok araştırma bulunmasına karşın, doğurgan çağdaki kadınların 

yaşam kalitesini doğurgan özellikleri açısından ele almış çalışmalar sınırlıdır.   

 

2. Gereç ve Yöntem 

 Çalışma, kesitsel türde tanımlayıcı bir araştırma olup, kimi değişkenler yönünden 

yaşam kalitesini etkileyen etmenlere de yer verilmesi nedeni ile analitik yönü de 

bulunmaktadır. Araştırma grubunu, hizmet almak amacıyla birinci basamak bir sağlık 

kurumuna başvuran 626 evli kadın oluşturmuştur. Veriler, DSÖ’nce geliştirilen ve İzmir 

Yaşam Kalitesi Grubu’nca Türkçe’ye uyarlanan ve normal kadın popülasyonu, öğrenci, 

işçi, hemşire ve ebe grupları üzerinde geçerliliği ve güvenirliği test edilen,  “WHOQOL-

BREF Yaşam Kalitesi Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Anketi” ile toplanmıştır. Ölçeğin 

Cronbach alfa kat sayısı, bedensel 0,83; ruhsal 0,66; sosyal 0,53; çevresel 0,73 olarak 

hesaplanmıştır (Eser ve ark., 1999:37). Şahin (2001) tarafından da kullanılan ölçeğin 

Cronbach alfa kat sayısının 0,86 bulunduğu belirlenmiştir. Ölçeğin fiziksel, ruhsal, 

sosyal, çevresel ve çevre (TR) olmak üzere beş alt boyutu bulunmaktadır. Likert tipi olan 

ölçekteki sorular, bireyin son on beş günlük yaşamı temel alınarak yanıtlanmaktadır. 

Ölçek puanlarının yüksek olması yaşam kalitesinin de yüksek algılandığını 

göstermektedir. Alanlara ilişkin ifadeler 0-20 puan üzerinden hesaplanmış, en yüksek 

değer 20 puan olarak belirlenmiştir. 



 

1274 
 

 Veriler, anketörlerce bir hafta süresince, sağlık hizmeti için kuruma başvuran, 

araştırmaya katılmayı kabul eden, 15-49 yaş grubundan evli kadınlara (n=626) yüz yüze 

anket uygulanarak toplanmıştır. Oluşturulan veri kodlama talimatına göre veriler 

bilgisayara aktarılmış, min-max tutarlılık denetiminden sonra araştırmanın amacı 

doğrultusunda değerlendirmeye yönelik analizler yapılmıştır. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 Araştırma grubunu tanımlayıcı özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Araştırma grubunun 

yaş ortalaması 31,67±8,88 olup, % 10,4’ü 20 yaş ve altı; % 20,4’ü 21-25; % 16,5’i 31-35 

yaş grubundadır. Kırk bir yaş ve üzerinde olanlar, araştırma grubunun %20,6’sını 

oluşturmaktadır. Araştırma grubunun evlenme yaş ortalamasının 19,98±3,69 olduğu 

belirlenmiştir. On yedi ve daha alt yaşlarda evlenenler % 24,7; 18-24 yaşlar arasında 

evlenenler % 63,6; 25 ve daha ileri yaşlarda evlenenler ise araştırma grubunun % 11,7’ 

sini oluşturmaktadır. Evlenme yaşı, bazı sağlık sorunları ile ilişkilidir. On sekiz yaşın 

altında ve 35 yaşın üzerinde gebelik geçirmesi halinde, bu durum gerek annenin, gerekse 

bebek ve çocuğun sağlık durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu da bireyin ve 

ailenin yaşam kalitesi açısından önemlidir. Ancak araştırma grubunun ilk doğum yaşına 

bakıldığında, ilk doğumunu yaptığında araştırma grubunun çoğunun (%70,2) 18-24 yaşlar 

arasında olduğu, ancak % 10,4’ünün ilk doğumunu 17 yaşın altında yaptığı belirlenmiştir. 

İlk doğumun yapıldığı yaş ortalamasının 21,57±4,03 olduğu saptanmıştır. Evlenme yaşı 

17’nin altında olanlar % 24,7 olmasına karşın, ilk doğumunu 17 yaş ve altında yapanlar 

yalnızca % 10,4’dür. Ayrıca ilk doğum yaş ortalamasının 21,57±4,03 olması, bu 

araştırma grubu için ilk doğum yaşının erken ya da ileri olması açısından sorun 

olmadığını düşündürmektedir. Araştırma grubunun evlilik süresi ortalaması 

12,74±8,76’yıldır. Evlilik süresi 10 yıl ve altında olanlar grubun %48,0’ını 

oluşturmaktadır. On bir yıl ve daha fazla evlilik süresine sahip olanlar, araştırma 

grubunun % 52,0’ını oluşturmaktadır. Öte yandan araştırma grubunun ortalama gebelik 

sayısının 2,85±1,82, yaşayan çocuk sayısının ise 2,10±0,99 olduğu görülmektedir. 

Araştırma grubunun % 53,0’ı bir ya da en fazla iki gebelik geçirmiş, %70,2’sinin ise 

yaşayan çocuk sayısının en çok iki olduğu belirlenmiştir. Dört ve daha fazla gebelik 

geçirenler, araştırma grubunun % 26’sını oluşturmaktadır. Ailede yaşayan çocuk sayısı 

4’den fazla olanlar, araştırma grubunun yalnızca % 7,1’ini oluşturmaktadır.  Kadınların % 

21,8’inin 3 çocuk sahibi olduğu belirlenmiştir. Yaşayan çocuk sayısı (2,10±0,99), 

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı (2,1) ile örtüşmektedir. Bir başka deyişle, 

Türkiye’de doğurgan çağdaki (15-49 yaş) bir kadının başına ortalama 2,1 çocuk 

düşmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2011). Araştırma grubu da bu bağlamda benzerlik 

göstermektedir. Doğurganlıkla ilgili değişkenler açısından araştırma grubu büyük ölçüde 

risk taşımamakta, aşırı doğurganlık sorunu bulunmamaktadır. Kadınların hemen tümü 

doğumlarını doğumevi koşullarında yapmışlardır. Tüm kadınların, iki gebelik arasındaki 

sürenin iki yıldan fazla olduğu, çoğunun halen bir aile planlaması yöntemi ile istenmeyen 

gebeliklerden korunduğu bildirilmiştir. Ayrıca araştırma grubunun, büyük ölçüde 

istenmeyen gebelik sorunu olmamış ve hemen tümü gebelikleri süresince birinci ve ikinci 

basamak sağlık kurumundan gebelik bakımı hizmeti almışlardır. Evlenme yaşı, evlenme 

süresi, ilk doğum yaşı, gebelik ve çocuk sayılarının genel olarak sağlık açısından uygun 

olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 1. Araştırma Grubunu Tanımlayıcı Özellikler 

 

Değişken Yaş Sayı % 

Yaş(Yıl) 

31,67±8,88 

20 ve altı 65 10,4 

21-25 128 20,4 

26-30 118 18,8 
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31-35 103 16,5 

36-40 83 13,3 

41 ve üzeri 129 20,6 

Toplam 626 100,0 

Evlenme Yaşı(Yıl) 

19,98 ±3,69 

17  ve altı 135 24,7 

18-24 347 63,6 

25 ve üzeri 64 11,7 

Toplam 546 100,0 

İlk Doğum Yaşı(Yıl) 

21,57±4,03 

17 ve altı 54 10,4 

18-24 365 70,2 

25 ve üzeri 101 19,4 

Toplam 520 100,0 

Evlilik Süresi(Yıl) 

12,74±8,76 

5 ve altı 150 27,9 

6-10 108 20,1 

11 ve üzeri 280 52,0 

Toplam 538 100,0 

Gebelik Sayısı 

2,85±1,82 

1,00 111 21,3 

2,00 165 31,7 

3,00 109 21,0 

4 ve üzeri 135 26,0 

Toplam 520 100,0 

Çocuk Sayısı 

2,10±0,99 

1,00 150 29,4 

2,00 213 41,8 

3,00 111 21,8 

4 ve üzeri 36 7,1 

Toplam 510 100,0 

 

 Öznel Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin bedensel, ruhsal, sosyal, çevresel ve çevre (TR) 

alanlarından oluştuğu daha önce belirtilmişti. Bedensel alan; günlük işleri yürütebilme, 

ilaçlara ve tedaviye bağımlılık, canlılık ve bitkinlik, ağrı ve rahatsızlık, uyku ve dinlenme, 

çalışabilme gücü ile bireyin bunlara ilişkin hoş olmayan duyumları ve bunların rahatsız 

etme ve engelleme derecesini belirlemeye yöneliktir. Ruhsal alan ise; beden imgesi ve dış 

görünüş, olumlu ve olumsuz duygular, benlik saygısı, maneviyat, din ve kişisel inançlar, 

düşünme, öğrenme ve bellek ile dikkatini toplama öznel konularını içermektedir. Sosyal 

alan da, çevredeki bireylerle ilişkiler, sosyal destek ve cinsel yaşam boyutlarını 

içermektedir. Aynı zamanda kişinin ilişkilerinden beklediği destek sevgi ve buna ilişkin 

duyguları, aldığı desteğe yönelik yaptığı değerlendirme, cinsel dürtü ve isteğini 

irdelemeye yönelik başlıklar da sosyal alanla ilgilidir. Çevresel alan, maddi kaynaklar, 

fiziksel güvenlik, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, ulaşılabilirlik, nitelik ve ev ortamı, 

yeni bilgi ve beceri edinme, dinlenme ve boş zaman değerlendirme olanakları ile bunlara 

katılabilme, fiziksel çevre ve ulaşım boyutlarında kişinin algılarını belirlemeye yöneliktir. 

Ayrıca çevresel alana ulusal ve yaşanılan toplumun sorunları bağlamında sosyal baskının 

dahil edilmesiyle çevre (TR) alanı oluşturulmuştur (WHOQOL Group, 1994; Eser ve 

ark., 1999:37). 

 Araştırma grubunun yaşa göre yaşam kalitesi boyutları puan ortalamaları Tablo 2’de 

verilmiştir. Bedensel alana ilişkin yaşam kalitesi toplam puan ortalaması 12,51±2,01’dir. 
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En düşük ve en yüksek puan 6,29-18,29’dur. Bedensel yaşam kalitesi puan ortalamaları 

açısından yaş gurupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,094). 

Ruhsal alana ilişkin yaşam kalitesi toplam puan ortalaması 13,93±1,95’dir. En düşük ve 

en yüksek puan 8,00-18,67’dir. Ruhsal yaşam kalitesi puan ortalamaları açısından yaş 

gurupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,006). Bu 

farklılığın da ruhsal boyutta (a) ile (f); (b) ile (c-d-e) ve (f) grupları arasındaki farklılıktan 

kaynaklandığı saptanmıştır. Yaş ilerledikçe çok az olmakla birlikte puanların düştüğü 

gözlenmiştir. Sosyal alana ilişkin yaşam kalitesi toplam puan ortalaması 14,75±3,01’dir. 

En düşük ve en yüksek puan 4,00-20,00’dir. Sosyal yaşam kalitesi puan ortalamaları 

açısından yaş gurupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,445). 

Çevresel alana ilişkin yaşam kalitesi toplam puan ortalaması 12,84±2,66’dır. En düşük ve 

en yüksek puan 5,50-18,00’dir. Çevresel yaşam kalitesi puan ortalamaları açısından yaş 

gurupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,012). Çevresel 

boyutta (a) ile (c-d); (c) ile (f); (d) ile (f) yaş grupları arasındaki farklılıktan 

kaynaklandığı saptanmıştır. Çevresel (TR) alana ilişkin yaşam kalitesi toplam puan 

ortalaması 12,20±2,35’dir. En düşük ve en yüksek puan 5,33-17,22’dir. Çevresel (TR) 

yaşam kalitesi puan ortalamaları açısından yaş gurupları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,013).  

 

Tablo 2. Araştırma Grubunun Yaşa göre Yaşam Kalitesi Boyutları Puan 

Ortalamaları 

 

Yaşam Kalitesi 

Boyutu(Alan) 

Yaş(Yıl) 

N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimu

m Maximum 

 

f 

 

p 

Bedensel 20 ve altı 65 12,44 2,19 6,29 17,14   

21-25 127 12,18 2,08 6,86 17,71   

26-30 118 12,33 1,89 8,00 18,29   

31-35 103 12,62 2,01 8,00 17,14 1,892 ,09

4 

36-40 83 12,67 1,94 8,00 18,29   

41 ve üzeri 129 12,87 1,97 7,43 18,29   

Toplam 625 12,51 2,01 6,29 18,29   

Ruhsal 20 ve altı(a) 64 14,23 2,12 8,00 18,00   

21-25(b) 127 14,45 1,87 10,00 18,67   

26-30(c) 118 13,90 1,80 8,00 18,67   

31-35(d) 103 13,74 1,78 10,00 18,00 3,266 ,00

6 

36-40 (e) 83 13,74 1,91 8,67 18,67   

41 ve 

üzeri(f) 

129 13,59 2,12 8,00 18,00   

Toplam 624 13,93 1,95 8,00 18,67   

Sosyal 20 ve altı 65 15,06 2,94 9,33 20,00   

21-25 127 14,53 3,39 4,00 20,00   

26-30 118 14,97 2,69 8,00 20,00   

31-35 103 14,55 2,79 4,00 20,00 ,955 ,44

5 

36-40 83 15,16 2,74 9,33 20,00   

41 ve üzeri 129 14,52 3,22 4,00 20,00   
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Toplam 625 14,75 3,01 4,00 20,00   

Çevresel 20 ve altı(a) 65 13,36 2,43 8,00 18,00   

21-25(b) 127 12,83 2,33 7,00 19,00   

26-30(c) 116 12,53 2,37 7,00 18,00 2,956 ,01

2 

31-35(d) 102 12,20 2,55 6,00 18,00   

36-40(e) 83 12,91 2,54 6,50 19,00   

41 ve 

üzeri(f) 

129 13,33 3,28 5,50 18,00   

Toplam 622 12,84 2,66 5,50 18,00   

Çevresel(TR) 20 ve altı 65 12,76 2,14 7,56 16,44   

21-25 127 12,28 1,97 8,00 17,33   

26-30 116 11,88 2,15 6,67 16,44   

31-35 102 11,67 2,37 5,78 17,33 2,921 ,01

3 

36-40 83 12,18 2,26 6,22 17,33   

41 ve üzeri 129 12,58 2,86 5,33 17,22   

Toplam 622 12,20 2,35 5,33 17,22   

 

 Araştırma grubunun evlenme yaşına göre yaşam kalitesi boyutları puan ortalamaları 

Tablo 3’de görülmektedir. Evlenme yaşı ile yaşam kalitesi boyutları puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Ancak sosyal boyutta yaş yükseldikçe puan 

ortalamalarının da yükseldiği görülmüştür. 

 

Tablo 3. Araştırma Grubunun Evlenme Yaşına Göre Yaşam Kalitesi Boyutları 

Puan Ortalamaları 

 

Yaşam Kalitesi 

Boyutu(Alan) 

Evlenme 

Yaşı(Yıl) N Ortalama 

Standart 

Sapma Minimum 

Maximu

m 

 

f 

 

p 

Bedensel 17 ve altı 135 12,42 1,99 8,00 18,29   

18-24 347 12,49 2,00 6,86 18,29 ,441 ,64

4 

25 ve üzeri 64 12,23 2,13 7,43 17,71   

Toplam 546 12,44 2,01 6,86 18,29   

Ruhsal 17 ve altı 135 13,63 2,17 8,00 18,00   

18-24 346 13,87 1,82 8,00 18,67 1,569 ,20

9 

25 ve üzeri 64 14,13 1,77 9,33 17,33   

Toplam 545 13,84 1,91 8,00 18,67   

Sosyal 17 ve altı 135 14,27 3,15 4,00 20,00   

18-24 347 14,92 2,98 4,00 20,00   

25 ve üzeri 64 15,00 2,95 6,67 20,00 2,459 ,08

6 

Toplam 546 14,77 3,02 4,00 20,00   
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Çevresel 17 ve altı 135 12,51 2,68 6,00 18,50   

18-24 346 12,71 2,79 5,50 18,00 ,792 ,45

4 

25 ve üzeri 63 13,03 2,23 7,50 19,00   

Toplam 544 12,69 2,70 5,50 18,00   

Çevresel(TR) 17 ve altı 135 11,99 2,45 5,78 17,33 ,685 ,50

5 

18-24 346 12,03 2,42 5,33 34,22   

25 ve üzeri 63 12,39 1,96 7,11 17,33   

Toplam 544 12,06 2,38 5,33 34,22   

 

Araştırma grubunun evlilik süresine göre yaşam kalitesi boyutları puan 

ortalamaları Tablo 4’de verilmiştir. Bedensel alana ilişkin yaşam kalitesi toplam puan 

ortalaması 12,44±2,06’dır. En düşük ve en yüksek puan 6,86-18,29’dur.  Bedensel yaşam 

kalitesi puan ortalamaları açısından evlilik süresine göre oluşturulan guruplar arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,000). Bu fark (a) ile (b-c) grupları 

arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Evlilik süresi arttıkça az da olsa bedensel 

yaşam kalitesi puan ortalaması da artmaktadır. Ruhsal alana ilişkin yaşam kalitesi toplam 

puan ortalaması 13,86±1,88’dir. En düşük ve en yüksek puan 8,00-18,67’dir. Ruhsal 

yaşam kalitesi puan ortalamaları açısından evlilik süresine göre oluşturulan guruplar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,006) Bu farkın (c) ile (a-b) 

grupları arasındaki farklılıktan kaynaklandığı belirlenmiştir. Evlilik süresi arttıkça çok az 

olmakla birlikte puanların düştüğü gözlenmiştir. Sosyal, çevresel ve çevre (TR) yaşam 

kalitesi puan ortalamaları ile evlilik süresi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. 

 

Tablo 4. Araştırma Grubunun Evlilik Süresine Göre Yaşam Kalitesi Boyutları Puan 

Ortalamaları 

 

 

Yaşam 

Kalitesi 

Boyutu(Alan

) 

 

Evlilik 

Süresi(Yıl) 

N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimu

m Maximum f 

 

 

 

p 

Bedensel 5 ve altı(a) 150 11,88 2,11 6,86 18,29   

6-10(b) 108 12,47 1,96 7,43 17,71 8,835 ,000 

11 ve 

üzeri(c) 

280 12,72 1,93 7,43 18,29   

Toplam 538 12,44 2,06 6,86 18,29   

Ruhsal 5 ve altı(a) 149 14,16 1,80 10,00 18,67   

6-10(b) 108 14,17 1,93 8,00 18,00   

11 ve 

üzeri(c) 

280 13,58 1,86 8,00 18,67 6,587 ,001 

Toplam 537 13,86 1,88 8,00 18,67   

Sosyal 5 ve altı 150 14,59 3,23 4,00 20,00   

6-10 108 15,07 2,87 5,33 20,00   

11  ve üzeri 280 14,79 2,90 4,00 20,00 ,835 ,434 

Toplam 538 14,79 2,99 4,00 20,00   
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Çevresel 5 ve altı 149 12,53 2,44 7,00 19,00   

6-10 107 12,61 2,13 7,00 18,00 ,623 ,537 

11 ve üzeri 280 12,82 3,04 5,50 18,00   

Toplam 536 12,70 2,72 5,50 18,00   

Çevresel 

(TR) 

5 ve altı 149 11,92 2,07 7,56 17,33   

6-10 107 12,05 1,91 6,67 16,44 ,414 ,661 

11 ve üzeri 280 12,14 2,70 5,33 17,22   

Toplam 536 12,06 2,39 5,33 17,22   

 

 Araştırma grubunun gebelik sayısına göre yaşam kalitesi boyutları puan ortalamaları 

Tablo 5’de verilmiştir. Ruhsal alana ilişkin yaşam kalitesi toplam puan ortalaması 

13,82±1,89’dur. En düşük ve en yüksek puan 8,00-18,67’dir. Ruhsal yaşam kalitesi puan 

ortalamaları açısından gebelik sayısına göre oluşturulan guruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,001). Bu farkın (d) ile (a-b) grupları 

arasındaki farklılıktan kaynaklandığı belirlenmiştir. Gebelik sayısı arttıkça çok az 

olmakla birlikte puanların düştüğü gözlenmiştir.  Diğer yaşam kalitesi alanları olan 

bedensel, sosyal, çevresel ve çevre (TR) yaşam kalitesi puan ortalamaları ile gebelik 

sayısı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

Tablo 5. Araştırma Grubunun Gebelik Sayısına Göre Yaşam Kalitesi Boyutları Puan 

Ortalamaları  

 

Yaşam 

Kalitesi 

Boyutu(Alan) 

Gebelik 

Sayısı 

N Ortalama 

Standart 

Sapma Minimum Maximum f 

 

p 

Bedensel 1,00 111 12,03 2,08 6,86 18,29   

2,00 165 12,33 1,90 7,43 17,14   

3,00 109 12,57 2,10 8,00 18,29 2,587 ,052 

4 ve üzeri 135 12,70 2,06 7,43 18,29   

Toplam 520 12,41 2,03 6,86 18,29   

Ruhsal 1,00(a) 111 14,07 1,94 8,00 18,67   

2,00(b) 165 14,02 1,73 10,00 18,00   

3,00(c) 109 13,65 1,73 10,00 17,33 2,989 ,001 

4 ve 

üzeri(d) 

135 13,49 2,12 8,00 18,67   

Toplam 520 13,82 1,89 8,00 18,67   

Sosyal 1,00 111 14,75 3,00 4,00 20,00   

2,00 165 14,99 2,84 5,33 20,00   

3,00 109 14,51 3,37 4,00 20,00 ,675 ,568 

4 ve üzeri 135 14,61 2,98 4,00 20,00   

Toplam 520 14,74 3,03 4,00 20,00   

Çevresel 1,00 111 12,58 2,47 7,00 18,00   

2,00 164 12,55 2,40 6,00 18,50   

3,00 109 12,49 3,40 6,50 18,00 ,723 ,539 

4 ve üzeri 135 12,94 2,68 5,50 19,00   

Toplam 519 12,65 2,72 5,50 18,00   
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Çevresel (TR) 1,00 111 11,98 2,15 6,67 16,44   

2,00 164 11,93 2,19 5,78 16,89   

3,00 109 11,94 2,98 6,22 17,22   

4 ve üzeri 135 12,20 2,33 5,33 17,33 ,384 ,764 

Toplam 519 12,01 2,40 5,33 17,22   

 

 Araştırma grubunun ilk doğum yaşına göre yaşam kalitesi boyutları puan 

ortalamaları Tablo 6’da görülmektedir. İlk doğum yaşı ile yaşam kalitesi alt boyutları 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.  

 

Tablo 6. Araştırma Grubunun İlk Doğum Yaşına Göre Yaşam Kalitesi Boyutları 

Puan Ortalamaları 

Yaşam Kalitesi 

Boyutu(Alan) 

İlkDoğu

m 

Yaşı(Yıl) N Ortalama 

Standart 

Sapma Minimum 

Maximu

m f 

 

p 

Bedensel 17 ve altı 54 12,80 1,59 8,00 16,57   

18-24 365 12,33 2,09 6,86 18,29   

25 ve 

üzeri 

101 12,42 2,04 7,43 17,71 1,270 ,282 

Toplam 520 12,40 2,03 6,86 18,29   

Ruhsal 17 ve altı 54 13,68 2,32 8,00 18,00   

18-24 365 13,75 1,85 8,67 18,67   

25 ve 

üzeri 

101 13,99 1,87 8,00 18,00 ,747 ,474 

Toplam 520 13,79 1,91 8,00 18,67   

Sosyal 17 ve altı 54 14,72 3,02 6,67 20,00   

18-24 365 14,62 3,06 4,00 20,00 1,018 ,362 

25 ve 

üzeri 

101 15,10 2,94 6,67 20,00   

Toplam 520 14,72 3,03 4,00 20,00   

Çevresel 17 ve altı 54 12,79 2,49 7,00 18,00   

18-24 364 12,60 2,81 6,00 18,00   

25 ve 

üzeri 

100 12,71 2,47 5,50 19,00 ,144 ,866 

Toplam 518 12,64 2,71 5,50 18,00   

Çevresel (TR) 17 ve altı 54 12,15 2,27 6,67 16,44   

18-24 364 11,98 2,47 5,78 17,22 ,129 ,879 

25 ve 

üzeri 

100 12,05 2,16 5,33 17,33   

Toplam 518 12,01 2,39 5,33 17,22   

  

Araştırma grubunun ailede yaşayan çocuk sayısına göre yaşam kalitesi boyutları puan 

ortalamaları Tablo 7’de verilmiştir. Ruhsal alana ilişkin yaşam kalitesi toplam puan 

ortalaması 13,79±1,90’dır. En düşük ve en yüksek puan 8,00-18,67’dir. Ruhsal yaşam 
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kalitesi puan ortalamaları açısından ailede yaşayan çocuk sayısına göre oluşturulan 

guruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,005). Bu farkın (a) 

ile (c-d); (b) ile (d) grupları arasındaki farklılıktan kaynaklandığı belirlenmiştir. Ailede 

yaşayan çocuk sayısı arttıkça çok az olmakla birlikte puanların düştüğü gözlenmiştir. 

Diğer yaşam kalitesi alanları olan bedensel, sosyal, çevresel ve çevre (TR) yaşam kalitesi 

puan ortalamaları ile ailede yaşayan çocuk sayısı arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 

 

 

Tablo 7. Araştırma Grubunun Ailede Yaşayan Çocuk Sayısına Göre Yaşam Kalitesi 

Boyutları Puan Ortalamaları  

 

Yaşam Kalitesi 

Boyutu(Alan) 

 

N Ortalama 

Standart 

Sapma Minimum Maximum f 

 

p 

Bedensel 1,00 150 12,04 2,05 6,86 18,29   

2,00 213 12,53 2,00 7,43 18,29   

3,00 111 12,58 2,11 7,43 18,29 2,187 ,089 

4 ve 

üzeri 

36 12,54 1,89 8,00 15,43   

Toplam 510 12,39 2,04 6,86 18,29   

Ruhsal 1,00(a) 150 14,07 1,83 8,00 18,67   

2,00(b) 213 13,85 1,89 8,00 18,00   

3,00(c) 111 13,56 1,87 8,67 18,67   

4 ve 

üzeri(d) 

36 12,93 2,12 8,00 16,67 4,275 ,005 

Toplam 510 13,79 1,90 8,00 18,67   

Sosyal 1,00 150 14,83 3,03 4,00 20,00   

2,00 213 14,70 3,07 4,00 20,00   

3,00 111 14,70 3,03 5,33 20,00 ,100 ,960 

4 ve 

üzeri 

36 14,56 2,99 6,67 20,00   

Toplam 510 14,73 3,04 4,00 20,00   

Çevresel 1,00 150 12,41 2,31 7,00 18,00   

2,00 212 12,63 2,56 6,00 18,50   

3,00 111 12,87 3,45 7,00 18,00 ,609 ,609 

4 ve 

üzeri 

36 12,63 2,72 5,50 18,00   

Toplam 509 12,62 2,72 5,50 18,00   

Çevresel(TR) 1,00 150 11,84 1,99 6,67 16,44   

2,00 212 12,03 2,26 5,78 16,89   

3,00 111 12,17 3,09 6,67 17,22 ,439 ,725 

4 ve 

üzeri 

36 11,86 2,33 5,33 16,44   

Toplam 509 11,99 2,39 5,33 17,22   
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4. Sonuç ve Öneriler 

 Araştırma grubunun yaş ortalaması 31,67±8,88’dir. Doğurganlığa ilişkin kimi 

değişkenlerin ortalaması, evlenme yaşı 19,98 ±3,69; ilk doğum yaşı 21,57±4,03; evlilik 

süresi 12,74±8,76; gebelik sayısı 2,85±1,82 ve ailede yaşayan çocuk sayısı 2,10±0,99 

olarak hesaplanmıştır. Araştırma grubunun çoğu (% 55,7) 21-35 yaş grubundadır. 

Kadınların % 63,6’sı 18-24 yaşında evlenmiş, % 70,2’si ilk doğumunu 18-24 yaşları 

arasında yapmış, % 74,0’ ünün gebelik sayısı 1-3, %71,2’sinin ailede yaşayan çocuk 

sayısı 1 ve 2 olduğu belirlenmiştir. Araştırma grubunun doğurganlık özellikleri büyük 

ölçüde sağlık koşulları açısından uygundur.  Yirmi puan üzerinden yapılan 

değerlendirmeye göre araştırma grubunun yaşam kalitesi puan ortalamaları bedensel alan 

için 12,51±2,01; ruhsal alan için 13,93±1,95; sosyal alan için 14,75±3,01; çevresel alan 

için 12,84±2,66 ve çevre (TR) için ise 12,20±2,35’dir. Araştırma grubunun genel olarak 

yaşam kalitesinin ortanın biraz üzerinde olduğu söylenebilir. 

 Kadının yaşı ile ruhsal alan puanları arasında istatistiksel olarak fark bulunmuş 

(p=0,006), az olmakla birlikte yaş arttıkça ruhsal alan puanlarının düştüğü belirlenmiştir. 

Evlilik süresi ile bedensel ve ruhsal alan puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

fark bulunmuş, evlilik süresi arttıkça bedensel puanların da arttığı, ancak ruhsal alan 

puanlarında düşme gözlenmiştir. Ruhsal alan puanları ile gebelik sayısı ve ailede yaşayan 

çocuk sayısı arasında istatistiksel fark bulunmuş, gerek gebelik gerekse ailede yaşayan 

çocuk sayısı arttıkça, ruhsal alan puanlarının düştüğü belirlenmiştir. Gözlendiği gibi 

doğurganlık özelliklerinden evlilik süresi, gebelik sayısı ve ailede yaşayan çocuk sayısı 

arttıkça ruhsal alanla ilgili yaşam kalitesi düşmektedir. Ancak evlilik süresi arttıkça 

bedensel alana ilişkin yaşam süresi de artmaktadır. Sosyal, çevresel ve çevre (TR) yaşam 

kalitesi alanları ile doğurganlık özellikleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

 Bu araştırma grubunda doğurganlık özelliklerinin kötü olmaması ile ilişkili olarak 

kadınların yaşam kalitelerinde önemli bir farklılık bulunmamıştır. Gelecekte yapılacak 

çalışmaların aşırı doğurganlığın sorun olduğu yörelerde yapılması önerilebilir.  

Toplumun sağlık statüsünün geliştirilmesinde, kadının yaşam kalitesini etkileyen sağlık 

alışkanlıkları edinilmesi, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, kadının toplumsal 

statüsünün artırılması önemli görülmektedir. 
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    ÖZET 

Çalışmanın amacı Kayseri ilindeki aile hekimlerinin mevcut durumlarını ve aile 

hekimliği sistemi ile ilgili düşüncelerini belirlemektir.  

Kayseri İlinde 2012 yılında yapılan bu çalışmada 325 aile hekimine anket uygulanmıştır. 

Aile hekimliğini tercih nedenleri arasında ilk sıralarda; yeni sistemde yer alma isteği, 

ücretin yüksekliği ve pratisyen hekimliğe göre daha prestijli olduğunu düşünme 

gelmektedir. Hekimlerin %44.9’u nüfusuna kayıtlı kişilerin listeden çıkması %42.8’i 

diğer aile hekimlerinin nüfusunu almak istemesi ile ilgili kaygıları olduğunu, % 63.8’i 

sistemin etik yozlaşmaya neden olduğunu, % 43.3’ü ekip anlayışını bozduğunu 

belirtmişlerdir. Yarıya yakını (%45,9) aile hekimliğinin gelecek için kaygılarını 

arttırdığını, %42’3’ü özlük haklarını olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Hekimler bu 

sistem içinde en çok gereksiz rapor (%92,5), hastayı görmeden ilaç yazım (%91,5) ve 

gereksiz ilaç yazım istekleri (%90,6) ile karşılaşmalarını bir sorun olarak 

belirtmektedirler. Hekimlerin üçte ikisi (%62,9) sistemin ilaç tüketimini arttırdığına 

inanmaktadır. Sistemin iş yükünü artırdığına inananların oranı %73,0’dır. Hekimlerin 

%52,7’si aile hekimliği sistemi içinde çalışmaktan çok memnun/memnundur. Lojistik 

regresyon analizine göre hekimlerin sistem içinde çalışmaktan memnuniyetlerini 

etkileyen tek faktör aile hekimliğinin prestijli olduğunu düşünmedir.  

Sonuçta hekimlerin yarısı sistem içinde çalışmaktan memnundur. Sistemin olumlu yönü 

olarak hasta memnuniyetini sağlayan faktörlerin iyileştiğini, olumsuz yönler olarak da iş 

yüklerinin arttığını, etik yozlaşmaya ve ilaç kullanımında artışa neden olduğunu 

düşünmektedirler. 

Anahtar Sözcük: Aile hekimleri;  Aile Hekimliği; Düşünce 
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SUMMARY 

The aim of this study is to determine the conditions of service and system-related 

thoughts of family physicians in the province of Kayseri. In this study conducted in 

Kayseri in 2012, 325 family physicians completed the questionnaire. The desire to take 

part in the new system, getting overcharged and thinking that its more prestigious than to 

be a general practitioner were the first reasons for choosing family medicine. Of the entire 

group 44.9 % stated that they concern with the registered people who want to leave the 

list and 42.8% stated other family physicians who want getting population to their lists. 

63.8 % of them said that ethical corruption is caused by the system, 43.3 % said the 

system disrupt the team approach. Nearly half (45.9%) increased concerns for the future 

of family medicine; 42.3 % expressed a negative impact on employee rights. The most 

important problem faced by physicians in this system was request to take unnecessary 

sick leaving reports (92.5 %), writing prescriptions without seeing the patient (91.5%) 

and prescribed inessential drugs (90.6%). Two-thirds of physicians (62.9%) believe that 

the system increases drug consumption. Those who believe the system is increased their 

workload is 73.0%. The rate of family physicians stated that they were very 

satisfied/satisfied working within the system was 52.7 %. According to logistic analysis, 

the only factor affecting satisfaction is thinking of family medicine is more prestigious. 

As a result alf of the family physicians were satisfied working within the system.  

Positive aspect of the system expressed by the physicians was that improved patient 

satisfaction factors and the negative aspects were increased workloads, ethical corruption 

and increased drug consumption. 

Key words: Family physicians, family medicine; thought 

 

1. Giriş ve Amaç 

Dünya Bankası’nın 1990’lı yıllarda Türkiye’ye önerdiği ve bu dönemde başlatılan 

çalışmalar “sağlıkta reform” olarak, 2003 yılından itibaren de “Sağlıkta Dönüşüm Süreci” 

olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) tam 

olarak tamamlanmamış olmakla birlikte programın en hızlı biçimde uygulanmaya konan 

baslığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde “aile hekimliği” sistemine geçilmesi 

olmuştur.  Aile hekimliği modelinin tüm illere yaygınlaştırılması, 9. Beş Yıllık (2007–

2013) Kalkınma Planı’nın öne çıkan hedefleri olarak da görülmektedir. 
1 
 

 “Birinci Basamakta Aile Hekimliği Uygulaması” “5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot 

Uygulaması Hakkında Kanun” ile 2005 yılında Düzce İli’nde başlatılmış ve 

13.12.2010’da tüm Türkiye’de hayata geçirilmiştir.
2 
Ülkemizde birinci basamak sağlık 

sisteminin yeniden yapılandırıldığı bu uygulama ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde 

kökten bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu uygulamayla Türkiye’de sosyal devlet 

anlayışının Anayasa’ya girdiği 1960’larda başlatılan “sağlığın sosyalleştirilmesi” süreci 

sona ermiştir.  

Birinci basamak sağlık hizmeti, ülkelerin sağlık sistemlerinin olmazsa olmaz parçasıdır.
 3
  

Bu hizmet, dünyada farklı ülkelerde, farklı biçimlerde sunulmaktadır. Ülkemizde aile 

hekimliği uygulamasına geçişle birlikte 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti teşkilat’ında yer 

alan sağlık evleri ve sağlık ocakları yerlerini aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerine 

bırakmışlardır.
2,4,5 

Birinci basamak sağlık hizmetleri uygulamalarında bireye yönelik 

sağlık hizmetleri ile topluma yönelik sağlık hizmetleri birbirinden ayrılmıştır. Bireye 

yönelik sağlık hizmetleri “Aile Sağlığı Merkezleri”nde (ASM), topluma yönelik sağlık 

hizmetleri “Toplum Sağlığı Merkezleri’nde (TSM) yürütülmektedir.  Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’nın 25 Mayıs 2012 
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tarihli güncellemesine göre ülkemizde 6524 ASM’ de 20503 aile hekimi hizmet 

vermektedir. Ayrıca 957 TSM mevcuttur  

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Türkiye Modelinde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin 

çağdaş bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi, yaygınlaştırılması ve toplum bireyleri 

tarafından tercih edilebilir bir şekilde sunulmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Bu 

yaklaşımın ana unsurlarının başında herkesin kendi seçebileceği, kolayca erişebileceği bir 

aile doktorunun olması gelmektedir.
6   

Ülkemizdeki mevcut birinci basamaktaki aile 

hekimliği uygulaması bir uzmanlık dalı olarak değil de bir “sistem” olarak yapılandırılmış 

olup, Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü eğitimleri alan pratisyen hatta uzman hekimler aile 

hekimi olarak kabul edilmiştir. 5258 sayılı Kanun’a göre aile hekimleri ve aile sağlığı 

elemanlarınca sunulacak hizmetler, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci 

basamak tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleridir.
 2
.  

Hizmetlerin uygun sunulamaması, koordinasyon yetersizliği ve çalışma ortamındaki 

sorunların kaynakların etkisiz ve verimsiz kullanımına; sonuçta da çalışan ve hasta 

memnuniyetsizliğine yol açabileceği açıktır. Uygun hizmetin verilebilmesi için sorunların 

ilk ortaya çıktığı yerde tanınması ve dikkate alınması gereklidir. Aile hekimliği 

uygulamasına Kayseri İlinde 2008 Aralık ayında başlanmıştır. Bu çalışmada Kayseri 

ilindeki aile hekimlerinin mevcut durumları, uygulamada yaşadıkları sorunlar ve sistemle 

ilgili düşüncelerinin tanımlayıcı bir araştırma ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. Gereç ve Yöntem 

Bu çalışma Ocak-Mart 2012 tarihleri arasında Kayseri ilinde yapılmış tanımlayıcı 

nitelikte bir araştırmadır. Araştırmaya ilde çalışmakta olan 368 aile hekiminin hepsinin 

alınması planlanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formları 53 ASM’ye 

gönderilmiş, 325 aile hekimi anket formlarını doldurarak geri göndermişlerdir. 

Hekimlerden 43’ü (%11.7) izinde olma ve çalışmayı kabul etmeme gibi nedenlerle 

çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Hekimlere ulaşma oranı % 88.3’dür. Anket 

formunun hazırlanması aşamasında çalışmanın amacına uygun olarak ilgili literatürden ve 

aile hekimlerinin görüşlerinden yararlanılmıştır. Kırk dört sorunun yer aldığı anket formu 

iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm aile hekimlerinin demografik ve sosyo-ekonomik 

özelliklerine ilişkin bazı verileri içermektedir. İkinci bölüm ise aile hekimliğini seçme 

nedenlerini, aile hekimliğinde iş yükünü, taşıdığı kaygıları ve yaşadığı sorunları, sistemle 

ilgili düşüncelerini ve sistem içinde bulunmaktan memnuniyet durumlarını sorgulayan 

sorulardan oluşmaktadır.  

Anket uygulaması öncesinde daha önce aile hekimliği sisteminde çalışıp herhangi bir 

nedenle ayrılan 10 hekime ön uygulama yapılmıştır. Uygulama sırasında karşılaşılan 

problemler ve öneriler dikkate alınarak anket formu yeniden düzeltilip son şekli 

verilmiştir. Çalışma Erciyes Üniversitesi etik kurulu tarafından onaylanmıştır.  

Verilerin sunumunda niteliksel veriler için frekans tabloları, kategorik verilerin 

değerlendirilmesinde ki kare testi kullanılmıştır. Aile hekimlerinin memnuniyetini 

etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi için lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Analizde 

aile hekimliği sistemi içinde çalışmaktan çok memnun/memnun olanlar “memnun”; 

kararsız/memnun değil/hiç memnun olmayanlar “memnun değil” olarak kategorize 

edilmiştir. Regresyon analizine yaş, toplam hizmet yılı ve aile hekimi olarak çalışma 

süresi sürekli değişkenler olarak alınmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilmiştir. 

3. Bulgular 

Araştırmaya katılan aile hekimlerinin yaşları 29-60 arasında olup yaş ortalaması 

41.95.5’dir. Hizmet süreleri 4 ila 32 yıl arasında değişmekte olup ortalama 16.85.4 

yıldır. Hekimlerin sosyodemografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’ de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Hekimlerin sosyodemografik özelliklerinin dağılımı 
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Özellikler  Sayı % 

Cinsiyet (n=325)   

   Erkek 225 69.2 

   Kadın 100 30.8 

Medeni durum (n=321)   

   Evli 300 93.5 

   Bekâr 21 6.5 

Toplam hizmet süresi (n=322)   

   0-4 yıl 1 0.3 

   5-9 yıl 22 6.8 

   10-14 yıl 90 28.0 

   15 yıl ve üzeri 209 64.9 

En son çalışılan kurum (n=313)   

   Sağlık Ocağı 153 48.9 

   Devlet hastanesi/doğumevi 106 33.9 

   Diğer 54 17.2 

Aile hekimliğine geçmeden önce en uzun süre çalışılan kurum 

(n=316) 

  

   Sağlık Ocağı 156 49.4 

   Devlet hastanesi/doğumevi 96 30.4 

   112 9 2.8 

   Sağlık müdürlüğü 14 4.4 

   Diğer (AÇSAP/Verem Savaş/özel hastane vb) 41 13.0 

 

Hekimlerin en son çalıştıkları kurumlarda ortama çalıştıkları yıl sağlık ocağı için 8.55.9, 

verem savaş dispanseri için 8.36.8 yıl, hastane için 7.55.0 yıl, sağlık müdürlüğü için 

6.44.0 yıl ve 112 acil hizmetler için 5.34.6 yıl’ dır. Hekimlerin %64.9’unun hizmet yılı 

15 yıl ve üzeridir. Aile hekimlerinin %56.1’i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

mezundur. Aile hekimi olarak görev yapan hekimlerin 26’sı (% 8.0 ) uzman hekim olup,  

15’i (% 4.6 ) aile hekimi uzmanıdır.  

Aile hekimi olmayı tercih nedenleri Tablo 2’ de verilmiştir.   

Tablo 2: Hekimlerin aile hekimliğini tercih etme nedenleri 

Tercih nedenleri (n=325) Sayı % 

   Yeni sistemde yer alma isteği 178 54.8 

   Ücretin yüksek olması 147 45.2 

   Pratisyen hekimliğe göre daha prestijli 

   olması 

87 26.8 

   Merkezde çalışma isteği 33 10.2 

   Çalıştığı yerde memnun olmama 27 8.3 

   Başka nedenler 61 18.8 

 

Hekimlerin ilk üç sıradaki tercih nedeni yeni sistemde yer alma isteği, ücret yüksekliği ve 

prestij olmuştur. Aile hekimlerinin birlikte çalıştıkları aile sağlığı elemanının özellikleri 

ve yaptıkları işlerin dağılımı Tablo 3’de ve hekimlerin poliklinik hizmeti dışında 

koruyucu hizmetleri yapıp yapmadıklarının dağılımı Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 3: Aile hekimlerinin birlikte çalıştıkları aile sağlığı elemanının özellikleri 

Özellikler  Sayı % 

Cinsiyeti (n=322)   

   Erkek 19 5.9 

   Kadın 303 94.1 
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Mesleği (n=322)   

   Ebe 235 73.0 

   Hemşire 73 22.7 

   Diğer 14 4.3 

Hekimin aile sağlığı elemanının değişme durumu (n=325)   

   Değişmiş 135 41.5 

   Değişmemiş 190 58.5 

Aile sağlığı elemanının daha önce aynı bölgede çalışma durumu 

(n=319) 

  

   Çalışmış 150 47.0 

   Çalışmamış 169 53.0 

Aile sağlığı elemanlarının poliklinikte hasta muayenesi sırasında 

yaptığı işler (n=313) 

  

   Hasta kaydı    

        Evet, her zaman 17 5.4 

        Evet, bazen 89 28.4 

        Hayır 207 66.1 

   Reçete girişi   

        Evet, her zaman 8 2.6 

        Evet, bazen 41 13.1 

        Hayır 264 81.2 

  Rapor yazma    

        Evet, her zaman 7 2.3 

        Evet, bazen 34 11.0 

        Hayır 272 86.7 

Tansiyon ölçme    

        Evet, her zaman 86 27.6 

        Evet, bazen 161 51.3 

        Hayır 66 21.1 

 

Tablo 4: Hekimlerin poliklinik hizmeti dışında koruyucu hizmetleri yapıp 

yapmadıklarının dağılımı 

 Hiç yapmıyorum Aile sağlığı elemanıma 

yardım ediyorum 

 Sayı % Sayı % 

Aşılama (n=296) 162 54.7 134 45.3 

Bebek izlemi (n=310) 37 11.9 243 88.1 

Gebe izlemi (n=312) 49 15.7 263 84.3 

Loğusa izlemi (n=306) 66 21.6 240 78.4 

15-49 yaş kadın izlemi (n=310) 65 21.0 245 79.0 

Aile planlaması (n=308) 47 15.3 261 84.7 

 

Hekimlerin izlemekle yükümlü oldukları nüfus ortalamaları 3492± 505 olup, nüfusları 

1520 ila 4922 arasında değişmektedir. Hekimlerin günlük ortalama poliklinik sayıları 

56.421.6’dır. Hekimlerin %81.2’si Sağlık Müdürlüğü’nün aile hekimliği sistemine ilk 

geçiş sırasında yerleştirdiği bölgeyi değiştirmemiştir. Hekimlerin yarısı kayıtlı nüfuslarına 

yeterince hâkim olduklarını düşünmektedirler. Tablo 5’de hekimlerin nüfusu ve hizmet 

konusundaki düşünceleri gösterilmiştir.  

 

Tablo 5: Hekimlerin hizmet verdikleri nüfus ve hizmet koşulları konusundaki 

düşünceleri 
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 Sayı % 

Aile hekiminin bölge değişikliği yapıp yapmama durumu 

(n=319) 

  

   Yapmış  60 18.8 

   Yapmamış 259 81.2 

Hekimlerin sorumlu oldukları nüfustan memnuniyet 

durumları (n=323) 

  

   Memnun 148 45.8 

   Kısmen memnun 159 49.2 

   Memnun değil 16 5.0 

Hekimlerin sorumlu oldukları nüfusa hâkim olma 

düşünceleri  

  

   Yeterince hâkim 164 50.5 

   Kısmen hâkim 138 42.5 

   Yeterince hâkim değilim 15 4.6 

Hekimin ev ziyareti yapma durumu*   

   Yapmıyor 32 9.8 

   Yapıyor 293 90.2 

      Yaşlılara 108 36.7 

      Gebelere 80 27.3 

      Acil hastalara 80 27.3 

      Yatalak hastalara 261 89.1 

Hekimlerin çalıştıkları aile sağlığı merkezinin fiziksel 

koşullarını değerlendirmeleri (n=325) 

  

   Çok iyi 49 15.1 

   İyi 133 40.9 

   Orta 110 33.8 

   Kötü 33 10.2 

Hekimlerin çalıştıkları oda durumları (n=320)   

   Aile sağlığı elemanı ile beraber aynı odada 215 67.2 

   Kendine ait odada 105 32.8 

* Yüzdeler ev ziyareti yapan 293 aile hekimi üzerinden alınmıştır. 

 

Aile hekimlerinin sistemin geneline, çalışma hayatına ve özlük haklarına etkileri 

konusundaki düşüncelerinin ve yaşadıkları kaygıların dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6: Hekimlerinin sisteme, sistemin çalışma hayatına ve özlük haklarına etkileri 

konusundaki düşüncelerinin ve yaşadıkları kaygıların dağılımı 

 Sayı % 

Sisteme ait düşünceleri (n=319)   

Ülkemiz için uygun  163 51.1 

Toplum sağlık düzeyini yükseltti 188 59.3 

Hastanın hekime erişimini kolaylaştırdı 298 93.1 

Hasta-hekim iletişimini iyileştirdi 228 70.8 

Hasta bakım kalitesini iyileştirdi 212 66.3 

Hizmette sürekliği arttırdı 258 79.9 

Hasta memnuniyetini arttırdı 270 83.6 

Veri güvenirliğini iyileştirdi 232 71.8 

Ailenin bir bütün olduğu yaklaşımını bozmadı 193 81.2 

İlaç tüketimini arttırdı 200 62.9 

Çalışma hayatına etkileri konusundaki düşünceleri    

Çalışma verimliliğini arttırdı 185 58.9 

Ekip anlayışını bozdu 139 43.3 
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Hekimler arasındaki iletişimi bozdu 186 58.1 

Hekimlerle yardımcı sağlık personeli arasındaki iletişimi bozdu 107 33.2 

Yardımcı sağlık personelinin birbiriyle iletişimini bozdu 120 37.6 

Doktorlar arası rekabete neden oldu 250 77.9 

Etik yozlaşmaya neden oldu 206 63.8 

İş yükümü arttırdı 235 73.0 

İş stresimi arttırdı 219 68.0 

Günlük/aylık çalışma süremi arttırdı 181 56.4 

Gelecek için kaygılarım arttı 147 45.9 

Psikolojik durumumu olumsuz etkiledi 140 44.0 

Özlük haklarına etkileri konusundaki düşünceleri   

Özlük haklarımı olumsuz etkiledi 132 42.3 

Özlük haklarımı etkilemedi 126 40.4 

Hastalık halinde rapor almam güçleşti 193 60.5 

Hastalık halinde izin almam güçleşti 202 62.9 

Mesleki gelişim için toplantılara katılımım güçleşti 177 55.3 

Yaşanılan kaygılar   

Kişilerin listeden çıkması (n=311) 146 46.9 

Diğer aile hekimlerinin nüfusunu almak istemesi (n=319) 139 43.6 

Çalıştığı ASM’deki aile hekimi arkadaşlarının nüfusunu almak 

istemesi (n=313) 

77 24.6 

Aile sağlığı elemanının ayrılması (n=311) 43 13.8 

Aile hekimliğinden ayrılmayı düşünme durumları (n=319)   

   Düşünüyorum 68 21.3 

   Düşünmüyorum 171 53.6 

   Karasızım 80 25.1 

Sistemde yer almaktan pişmanlık/hayal kırıklığı duyma durumları 

(n=309) 

  

   Evet 113 36.6 

   Hayır 196 63.4 

 

Aile hekimlerinden verilen koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini önceki sisteme 

göre değerlendirmeleri istenmiş ve verdikleri cevapların yüzde dağılımı Tablo 7’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 7: Aile hekimlerinin verilen koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini önceki 

sisteme göre değerlendirmeleri (%) 

Hizmetler (n=323) İyileşmiştir Kötüleşmiştir Değişmemiştir 

Tedavi hizmetleri  63.4 6.9 29.7 

Aşılama hizmetleri  80.2 3.4 16.4 

Bebek takipleri  83.9 3.1 13.0 

Çocuk takipleri  79.6 3.7 16.7 

Gebe takipleri 84.2 3.1 12.7 

Lohusa takipleri 82.6 2.5 14.9 

Aile planlaması hizmetleri 72.4 5.6 22.0 

Aile planlamasında danışmanlık hizmetleri  74.9 4.0 21.1 

Evde bakım hizmetleri  64.7 3.8 31.6 

Sağlık eğitimi 55.6 6.9 36.6 

Kronik hasta izlemi  72.9 3.1 24.0 

Erken tanı hizmetleri  68.2 3.7 28.1 

Yaşlı sağlığı hizmetleri  63.4 3.7 32.9 
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Hekimlerin tabloda belirtilen koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin her birini en son 

çalıştıkları kurumlara ve çalışma sürelerine göre değerlendirmeleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05).  

Aile hekimlerine belirtilen sorunları yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda bu sorunu 

yaşadığını ifade edenlerin dağılımı Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: Aile hekimlerinin yaşadıkları sorunların dağılımı  

Sorunlar (n=323) % 

Gereksiz rapor talepleri 92.5 

Hastayı görmeden ilaç yazım talepleri 91.5 

Gereksiz ilaç yazımı istekleri 90.6 

Tetkiksiz sağlık raporu talepleri (ehliyet, ağır işte çalışma vb)  88.7 

Sağlık bakanlığı ile müdürlük arasındaki koordinasyon eksikliği 71.8 

Parasal kesintiler 70.8 

Listeme kayıtlı olmayan kişilerin enjeksiyon ve pansumanı  68.1 

Sağlık Müdürlüğü ile yaşanan sorunlar (denetim, evrak vb) 67.5 

Hizmet için cepten harcama yapma 54.9 

Malzeme, araç gereç temininde sorunlar 50.9 

ASM’de hekimler arasındaki sorunlar 48.4 

ASM’ de aile sağlığı elemanları ile ilgili sorunlar 43.0 

Ortak kullanım alanları ile ilgili sorunlar 31.8 

Bilgisayar programın kullanımıyla ilgili sorunlar 38.1 

 

Hekimlerin aile hekimliği uygulamasında en sık karşılaştığı sorunlar gereksiz rapor, 

gereksiz ilaç yazım istekleri ve hastayı görmeden ilaç yazım talepleridir.  

Hekimlerin %5.0’ı sistem içinde çalışmaktan çok memnun, %47.7’si memnun, %26.5’i 

karasız, %15.9’u memnun değil ve %5.0’ı hiç memnun değildir. Memnuniyetlerini 

etkileyebilecek faktörlerin lojistik regresyon analizi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: Hekimlerin sistem içinde çalışmaktan memnuniyetini etkileyecek faktörlerin 

lojistik regresyon analizi sonuçları 

 Beta OR %95 CI p 

Yaş (yıl) 0.029 1.030 0,929-1.141 0.575 

Toplam hizmet süresi (yıl) -0.042 0.959 0,864-1.065 0.435 

Aile hekimi olarak çalışılan süre 

(yıl) 

0.173 1.189 0.963-1.468 0.107 

Cinsiyet -0.318 0.727 0.422-1.254 0.252 

En son çalışılan kurumun birinci 

basamak olması 

-0.102 0.903 0.553-1.474 0.683 

Ücret yüksekliği nedeni ile tercih 

etme 

0.239 1.270 0.764-2.112 0.356 

Prestij nedeni ile tercih etme 1.188 3.280 1.820-5.913 <0.001 

Sabit -1.991 0.137  0.180 

   

Hekimlerin sistem içinde çalışmaktan memnuniyetlerini yaşı, toplam hizmet süresi, aile 

hekimi olarak çalıştığı süre, cinsiyeti ve en son çalıştığı kurumun birinci basamak olması 

etkilememektedir.  Sadece hekimin prestij nedeniyle aile hekimliğini tercih etmiş olması 

memnuniyetini etkileyen bir faktör olarak bulunmuştur.  

Sağlık Bakanlığının aile hekimliği uygulamasını ne ölçüde başarılı buldukları 

sorulduğunda hekimlerin %8.8’i kesinlikle başarılı, %23.3’ü başarılı, %53.6’sı kısmen 
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başarılı, %8.8’i başarısız, %4.1’i kesinlikle başarısız bulduklarını belirtmişlerdir. 

Hekimlerin %1.3’ü fikir belirtmemiştir.  

4. Tartışma 

Ülkemizde 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan SDP’nın ana hedefi; genelde 

toplumu oluşturan bireylerin, özelde ise hastaların ve sağlık çalışanlarının durumlarını 

iyileştirmek olarak belirtilmektedir.
7
 Bu süreci değerlendirmede sistemin işleyişinin 

tanımlamak ve aile hekimliği uygulaması içinde yer alan hekimlerin sorunlarını ve 

düşüncelerini belirlemek önemli birer veri kaynağıdır.    

Çalışmada araştırma grubundaki hekimlerin yarısının aile hekimi olmadan önce birinci 

basamakta (sağlık ocağı, verem savaş dispanseri/AÇSAP) diğer yarısının birinci basamak 

dışı kurumlarda çalıştığı (hastane, idari birimler) saptanmıştır. Aie hekimleri ile ilgili 

yapılan bir çalışmada da benzer şekilde aile hekimlerinin yarısının birinci basamak 

dışındaki kurumlardan geldiği görülmüştür.
8 
Çalışmamızda daha önce birinci basamak 

dışındaki kurumlarda çalıştığını ifade eden hekimlerin hizmet süresi ortalamalarının da 

uzun olduğu görülmektedir. Birinci basamaktan uzun yıllardır uzak kalmış ve birinci 

basamak deneyimi az olan hekimlerin bireyleri bütüncül bir şekilde psikosoyal çevresi ile 

değerlendirme yaklaşımını benimsemelerinin ve uygulamalarının kolay olmayacağı 

düşünülmektedir. Araştırma grubunda yer alan hekimlere günlük başvuru ortalamasının 

da yüksek olması (56 birey)  bu süreci zorlaştırıcı bir faktördür.  Ayrıca uzun yıllardır 

hastane, dispanser ve 112 acil hizmetlerini yürüten alana özel deneyim kazanmış 

personelin ayrılmasının hizmetler üzerine olan olumsuz etkisinin de araştırılması gerekir.  

Çalışmamızda aile hekimliğinin tercih edilme nedenleri arasında ilk üç sırada; yeni 

sistemde yer alma isteği (%54.8), ücretin yüksekliği ( %45.2) ve aile hekimliğinin 

pratisyen hekimliğe göre daha prestijli olduğunu düşünme (%26.8) gelmektedir (Tablo 2). 

Eskişehir’de yapılan çalışmada hekimlerin %48.1’i aile hekimliğine daha iyi hekimlik 

olanağı sağladığı için geçtiklerini belirtmişlerdir. 
9 
2011 yılında Afyon il merkezinde 

yapılan bir çalışmada katılımcıların %64.4’ü sosyal ve ekonomik sebeplerle aile 

hekimliği uygulaması içinde yer almayı kabul ettiklerini söylemişlerdir.
 8

 Aktaş’ın 

çalışmasında da hekimlerin büyük bir kısmı aile hekimliğine geçiş nedeni olarak ücretin 

yüksek olmasını ifade etmişlerdir. 
10 

 2010 yılında Eskişehir’de ve 2011 yılında Afyon’da 

yapılan çalışmalarda da hekimler aldıkları ücretten memnun olduklarını dile 

getirmişlerdir.
 8,9

  

Başlangıçta aile hekimliğini tercih etme nedenleri arasında ücretin yüksek olması önemli 

bir neden iken ASM giderleri, performans nedeni ile yapılan kesintiler, başka hekime 

geçiş nedeni ile azalan hasta sayısı gibi birçok faktör nedeni ile aile hekimlerinin 

gelirlerinde zaman içinde azalma olmaktadır. Nitekim araştırma grubumuzda hekimlerin 

% 70.8’i parasal kesintilerin olmasını, %54.9’u hizmet için cepten harcama yapmalarını 

bir sorun olarak görmektedir (Tablo 8). Araştırmamızda hekimlerin aile hekimliği 

uygulaması ile ilgili çeşitli kaygılar yaşadıkları da görülmüştür (Tablo 6). Hekimlerin 

yarıya yakını uygulamanın psikolojik durumlarını olumsuz etkilediğini yine yarısı 

gelecek için kaygılarının arttığını belirtmiştir. Bu sistemde iş yükünün ve iş streslerinin 

arttığını düşünenlerin oranı da yüksektir. Ayrıca hekimler kişilerin listeden çıkması, diğer 

aile hekimlerinin nüfusunu almak istemesi gibi kayıtlı nüfusları ile ilgili kaygılar da 

yaşamaktadırlar. Hekimlerin üçte ikisi sistemin etik yozlaşmaya neden olduğunu 

düşünmektedir. Sorunların nedenlerinin araştırılıp giderilememesi halinde uygulamanın 

sağlıklı yürütülmesi mümkün olamayacak, iş doyumu sağlanamayacak, memnuniyetsizlik 

ve tükenmişlik duygusu nedeni ile uygulama gelecekte giderek sorunlu hale gelecektir.  

İlimizde dört yıllık bir uygulamadan sonra yapılan bu araştırmada hekimlerin %36.6’sı 

sistemde yer almaktan pişmanlık/hayal kırıklığı duyduğunu ifade etmektedir (Tablo 6).  

Aktaş’ın çalışmasında “yeniden seçme şansınız olsa aile hekimliğini tekrar seçer 

misiniz?” sorusuna, katılımcıların %24.0’ı hayır yanıtını vermiştir.
 10

 Çalışmamızda 

hekimlerin %21.3’ü aile hekimliğinden ayrılmayı düşündüklerini, % 25.1’i ise kararsız 
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olduklarını belirtmişlerdir. Eskişehir’ de yapılan çalışmada da bu oran benzerdir.
9
 Bundan 

sonra planlanacak çalışmalarda bu oranların zaman içerisinde izlenmesi ve nedenlerinin 

araştırılması önemli olacaktır.   

Aile hekimliği sistemi ile hekimlerin sözleşmeli çalışır hale gelmiş olmaları özlük 

haklarında çeşitli kayıplar meydana getirmektedir. Sağlık Bakanlığının yaptığı 

araştırmada aile hekimlerini sözleşmeli olarak görev yapmaya sıcak bakmadıkları 

görülmüştür.
11 

  Çalışmamızda hekimlerin %42.3’ü aile hekimliği sistemi ile özlük 

haklarının olumsuz etkilendiğini bilmektedir. Buna karşın %17.3’ünün sistemin özlük 

haklarını olumlu etkilediğini,  %40.4’ünün ise özlük haklarında herhangi bir etkilenme 

olmadığını ifade etmiş olmaları yarıdan fazlasının yaşadıkları hak kayıplarının farkında 

bile olmadıklarının bir göstergesidir.  

Sistemde aile hekimi yanında en az bir aile sağlığı elemanı (ASE) ile çalışmaktadır. ASE 

aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça 

görevlendirilen hemşire, ebe veya sağlık memurudur. ASE hekimi ile birlikte kişilere 

yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve kişilerin 

sağlık kayıtları ve istatistiklerinin tutulmasında  görev yapmaktadır.
4
 Çalışmamızda 

hekimlerin dörtte üçünün ebelerle çalıştıkları görülmektedir. Birlikte çalıştıkları 

ASE’lerin yaklaşık yarısı (% 47) daha önce aynı bölgede görev yapan kişilerdir. 

Hekimlerin ebelerle çalışıyor olmaları izlemler ve aile planlaması hizmetleri açısından 

avantajlı bir durum olarak düşünülebilir. Ancak sistemin başlangıcından bu yana 

ASE’lerin  yarısının değişmiş olması ve yine yarıdan fazlasının da daha önce 

çalışmadıkları bir bölgede çalışıyor olmaları nüfusa hâkimiyet ve izlemler açısından 

sorunlar oluşturabilir. Çalışmamızda ASE’lerin zaman zaman tedavi edici hizmet 

sunumunda görev aldıkları görülmektedir (Tablo 3). Hekimlere günlük ortalama başvuru 

sayısının 50’nin üstünde olduğu gerçeği dikkate alındığında ASE’lerin aile sağlığı 

merkezi dışına çıkarak tespit, izlem ve sağlık eğitimi yapmaları oldukça zor olacaktır. Bu 

nedenle sistemde koruyucu hizmet almak için sadece ASM’e başvuranlara hizmetlerin 

verildiği düşünülebilir. Kayseri ilinde 2012 yılında yapılan çalışmada kişilerin 

%87.6’sının ASE’nca evde ziyaret edilmediklerini belirtmiş olmaları da bu bulgumuzu 

destekler niteliktedir.
12

 İzlemlerle ilgili verilerin saha çalışmaları ile gösterilmesi daha 

sağlıklı sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. 

Kişiye sağlık ve hastalıkta sürekli hizmet sunması beklenen aile hekimlerinin tedavi 

dışında önemli sorumlulukları da üstlenmesi görev tanımları içinde yer almaktadır.
13 

Aile 

hekimleri gebe, bebek ve çocuk takipleri ile aşılama, aile planlaması hizmetleri yanında 

ev ziyareti ile ilgili sorumluluk taşımaktadırlar. Bu hizmetlerin gerçek anlamda verilmesi 

hekimlerin bu hizmetlerin yalnızca ASE’ın değil kendisinin de asıl görevi olduğunu bilip 

üstlenmesiyle mümkündür. Araştırmamızda hekimlerin % 21.0’ı 15-49 yaş kadın izlemi, 

% 15.7’si gebe izlemi, %11.9’u bebek izlemini hiç yapmadıklarını belirtmişlerdir. Aynı 

zamanda çalışmada hekimlerin hiç ev ziyareti yapmadıkları da görülmektedir (Tablo 4,5).  

Ev ziyareti yaptığını belirtenlerinde tamamına yakını yaşlı ve yatalak hasta ziyareti 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Ancak hekimlerin hem bu çalışmada hem de diğer 

çalışmalarda bu sistemin koruyucu sağlık hizmetlerinin önceki sisteme göre daha 

iyileştiğine inanıyor olmaları bir çelişkidir.
8,10,14,15

 Aynı zamanda hekimlerin yarısının 

sorumlu oldukları nüfusa kısmen hâkim olduklarını veya yeterince hâkim olmadıklarını 

düşünmeleri başvuruya dayalı hizmet verdiklerinin göstergesidir.  

 

Çalışma grubumuzdaki aile hekimlerinin yarısı aile hekimliği sisteminin ülkemiz için 

uygun olduğunu düşünmektedir (Tablo 6).  Önemli bir oranı bu sistemin hastanın hekime 

erişimini kolaylaştırdığına (%93.1), hasta memnuniyetini arttırdığına (%83.6), hizmette 

sürekliliği artırdığına (%79.9) ve hekim hasta iletişimi iyileştirdiğine (%70.8) 

inanmaktadırlar. Bu konuda yapılan başka çalışmalarda bunu desteklemektedir (8,10,14-

16). Hekimler bu sistem içinde en çok gereksiz rapor (%92.5), hastayı görmeden ilaç 
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yazımı (%91.5) ve gereksiz ilaç yazım istekleri (%90.6) ile karşılaşmalarını bir sorun 

olarak belirtmektedirler (Tablo 8).  Sağlık Bakanlığı bu sistemi uygulamaya başlarken 

gereksiz sağlık harcamalarını önleyici etkiye sahip olacağını ve ikinci basamakta gereksiz 

yığılmaların engelleneceğini öngörmüştür. Ancak sistemde sevk zorunluluğunun 

olmaması nedeniyle bunun öngörülen gibi olmadığı açıktır. Hekimlerin üçte ikisi (%62.9) 

sistemin ilaç tüketimini arttırdığına inanmaktadır (Tablo 6). 

İş memnuniyeti hem hizmet sunan hem de hizmet alan kişileri ilgilendiren bir konudur.  

Iris 
16
, işinden memnun olan bireylerin, işini önemsemeleri nedeniyle işlerini daha iyi 

yaptıklarını ve iş doyumu düzeyinin daha yüksek olduğunu rapor etmiştir. Çalışmamızda 

hekimlerin yarısı aile hekimliği sistemi içinde çalışmaktan memnun olduklarını ifade 

etmişlerdir.  2010 yılında Eskişehir’de yapılan çalışma ilde aile hekimliği 

uygulanmasından hekimlerin %72.8’sinin memnun, %18.4’ünün orta düzeyde memnun 

ve %8.8’inin memnun olmadığını göstermiştir.
 9 

  Her ne kadar farklı illerdeki çalışmalar 

olsa da bu iki araştırma sonucundan memnuniyetin yıllar içinde azaldığı söylenebilir.   

Lojistik regresyon analizine göre hekimlerin sistem içinde çalışmaktan memnuniyetlerini 

etkileyen tek faktör aile hekimliğinin daha prestijli olduğunu düşünmedir. Yaş, toplam 

hizmet süresi, aile hekimi olarak çalıştığı süre, cinsiyeti ve en son çalıştığı kurumun 

birinci basamak olması memnuniyeti etkilememektedir (Tablo 9).  

5. Sonuç  

Kayseri İli’nde aile hekimliği sistemi içinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği 

ASM’lerde görev yapmakta olan hekimlerin uygulamanın olumlu ve olumsuz yanları 

hakkındaki görüşleri dikkate alındığında, olumlu olarak “Hasta memnuniyetini sağlayan 

faktörlerin iyileşmesi ve ücretin iyi olması”, olumsuz olarak “gereksiz hasta taleplerinin, 

iş yükü ve iş streslerinin ve ilaç tüketiminin artması” ilk sırayı almıştır. Kişilere aileleri 

ile birlikte yaşam süreleri boyunca, koordine ve kapsamlı bakım sunmaları beklenen aile 

hekimlerinin sağlığı koruma ve geliştirme rolünden çok başvuruya dayalı hizmet 

verdikleri saptanmıştır. Bu çalışma yalnızca aile hekimlerinin aile hekimliği sistemi ile 

ilgili düşüncelerini yansıtmakta olup, II. Ve III. Basamakta görev yapan tüm hekimlerin 

görüşlerini yansıtan daha geniş çalışmaların yapılması önerilir. Çalışma grubunda yer 

alan aile hekimi uzmanlarının sayısının çok az olması nedeniyle pratisyen ve uzmanların 

sistemle ilgili düşünceleri karşılaştırılamamıştır. 
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ÖZET 

Kurum çalışanları tarafından paylaşılan temel değerler, amaç ve hedefler, 

normlar, kullanılan ortak dil ve kurumun kendine özgü sembol ve uygulamalarının 

benimsetilmesiyle güçlü bir örgüt kültürü oluşturulabilir. Bu araştırmada özel bir 

hastanede çalışanların sosyo-demografik özelliklerine göre örgüt kültürü algılarını 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarımıza göre,  kurumda katılım tipi kültürü 

puanı ortalamasının diğerlerine göre yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane, örgüt kültürü, sağlık çalışanı 

 

ABSTRACT 

Strong organizational culture pattern could be constituted by fundamental values, 

aims, objectives and norms shared by employees, practices, symbols and common 

language.  The aim of the study was to determine the perceptions of organizational 

culture according to socio-demographic characteristics of health professionals in a private 

hospital. According to our results, the mean of involvement trait score was higher than 

other traits of organizational culture. 

Key words: Hospital, organizational culture, health professionals 

 

ÖZEL BİR HASTANEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

ALGILARI 

 

Giriş 

Günümüzde küreselleşme olgusu nedeniyle, ulusal ve uluslararası arenada 

rekabet edebilmeleri için örgütler, rekabet güçlerini artırmak durumundadırlar. Rekabet 

gücünü artırmak ise, çalışanların kendilerini örgütle bütünleştirmelerine ve örgüt için 

kolaylıkla özveride bulunabilmelerine bağlıdır. Bu da örgütlerde ortak bir gücün varlığını 

gerektirir (KÖSE and ÜNAL, 2003).  

Örgüt kültürü, örgüt içi bireysel ve kolektif değerleri, inançları, yönetim strateji 

ve politikalarını kapsayan, kendisini sürekli yenileyen bir süreçtir. Sağlıklı bir örgüt 

kültürüne sahip kurum ve kuruluşların belirli bir misyonu, vizyonu, amacı ve hedefi 
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vardır. Örgüt kültürü işletme içi değerlerin ve inançların paylaşımına zemin oluşturarak, 

çalışanları ve yöneticileri ortak bir noktada birleştirmektedir (DEMİREL and 

KARADAL, 2007).  

Örgütün kuruluş amacı, faaliyet alanı, kurucuların hedefleri, çalışanların 

özellikleri vb. faktörler örgüte ait bir kültürle kimlik oluşmasında etkilidirler. Örgüt 

içerisinde oluşan bu kültürel özellik, örgütü diğerlerinden ayırır. Örgüt kültürünün 

örgütün amaçlarına hizmet edecek özellikleri olabileceği gibi, tam tersine çalışanların 

motivasyonunu bozucu, örgütsel verimliliği azaltıcı yönleri de bulunabilir (GÖKTAŞ et 

al., 2005).  

Örgüt kültürü, bir işletmeyi veya bir kurumu diğer işletme veya kurumdan ayıran 

örgüt üyelerinin kolektif düşüncelerinin, tutum ve davranışlarının toplamıdır (DEMİREL 

and KARADAL, 2007). Çevresel değişmeler örgüt kültürünün de değişimini gerekli 

kılabilecek ölçüde ise örgüt biçimsel yapıda olduğu kadar örgüt kültürü de değişmeleri 

sağlamaya çalışır. Ancak örgüt kültürü değişimi çok zaman alan, finansal açıdan da 

önemli bir yük getiren ve biçimsel olmayan yapıda ve bireyler üzerinde olumsuzluk 

meydana getiren bir iştir (YÜCEL, 2007). 

Örgüt kültürü konusunda araştırmacıların önerdiği farklı modeller vardır. 

Bunlardan biride Denison Örgüt Kültürü Teorik Modeli’dir. Denison ve Mishra (1995) 

örgütün işleyişinde önemli rol oynayan örgüt kültürünü oluşturan temel değerlere 

yoğunlaşarak “dış koşullara uyum”/ “kurum içi bütünleşme” , “esneklik”/ “uyumluluk” 

boyutlarına bağlı olarak kültüre ilişkin dört temel kavramsal boyut oluşturmuşlardır. 

Örgüt kültürünü ölçmek için oluşturulan dört temel kavramsal boyutun her birine bağlı 

olarak da üçer adet alt-kavramsal boyut eklenmiştir. Katılım boyutunda: yetkilendirme, 

takım çalışması, yetenek geliştirme; Tutarlılık boyutunda: temel değerler, uzlaşma, 

koordinasyon; Uyum boyutunda: değişim, müşteri odaklılık, örgütsel öğrenme; Görev 

boyutunda: stratejik yönetim, örgüt amaçları, vizyon yer almaktadır. (DENISION and 

MISHRA, 1995). Bu model baz alınarak yine Denison tarafından  “Denison Örgüt 

Kültürü Anketi” geliştirilmiştir (EROĞLU and ÖZKAN, 2009). 

 

Gereç Ve Yöntem 

Araştırmanın Önemi 

Sağlık hizmetleri, hata kabul etmemesi, yoğun teknoloji kullanımı, farklı meslek 

profesyonellerinin birlikte çalışmasını gerektirmesi açısından diğer sektörlerden 

ayrılmaktadır. Çalışmada sağlık hizmeti veren bir özel hastanede algılanan örgüt kültürün 

belirlenmesi ve bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. 

  Araştırmanın Kapsamı  

Araştırma, İstanbul’da bulunan özel bir hastanede yapılmıştır. Araştırmanın 

yapıldığı hastanedeki hekimlerin, hemşirelerin, sağlık teknisyenlerinin sektörde aynı 

konumda olan sağlık çalışanlarını temsil etme özelliğinin olduğu varsayılmıştır. 

Araştırmanın amacı 

Araştırma, bir özel hastanede çalışan hekim, hemşire ve diğer sağlık 

çalışanlarının örgüt kültürü ve alt boyutlarının algılarını belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 
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Evren ve Örneklem 

Araştırma, özel bir hastanede çalışan sağlık personelinin örgüt kültürü algılarını 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmada örneklem 

belirlenmemiş, raporlu, izinliler dışında çalışmamıza katılmayı kabul eden 199 kişi ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın hipotezi: Sağlık çalışanlarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni 

durum, kurumda çalışma süreleri, meslekte çalışma süreleri ve görevlerine göre örgüt 

kültürü algılarında farklılık vardır. 

Veri toplama araçları: Örgüt kültürünün ölçümü için Türkçe’ye Yahyagil 

tarafından çevrilmiş ve geçerlilik ve güvenirliliği test edilmiş Denison’un Örgüt Kültürü 

ölçeği kullanılmıştır. 4 temel boyut ve 12 alt boyut olarak önerilen örgüt kültürü modeline 

göre örgüt kültürünü ölçmek amacıyla geliştirilen ölçek her bir alt boyut için 3 soru 

olmak üzere toplam 36 sorudan oluşmaktadır. Ölçek (1.Kesinlikle katılmıyorum, 

2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 4.Katılıyorum, 5.Kesinlikle katılıyorum) ifadelerinden 

oluşan 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır (YAHYAGİL, 2004).  

Kullanılan İstatistiksel Yöntemler  

Sosyo-demografik verilerin dağılımları, ölçeğin güvenilirlik analizi, gruplar arası 

karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi ve “post hoc” testler 

yapılmıştır. 

Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16,0 istatistik 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilere, ilk etapta güvenirlilik analizi 

uygulanmıştır. Örgüt kültürü ölçeğinin geneli için Cronbach alpha değeri 0,9204’dür. 

Örgütsel kültür ölçeğinin alt boyutlarının Cronbach alpha değerileri Katılım boyutunun 

0,8283; Tutarlılık boyutu 0,7586; Uyum yapma boyutu ,7210; Görev boyutunun 0,6967 

olarak hesaplanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmaya katılanların %68.3’ü kadın, %48,7’si bekar,  %36,7’si lise 

mezunudur. Çalışanların görevlerine göre bakıldığında %54,8’i hemşire, %16,1’i doktor 

olarak görülmüştür. Çalışanların yaşlarına bakıldığında %43,7’i 26-35 arasında, 

%40.7’sinin kurumda çalışma süresi 0-12 ay, %47.2’sinin meslekte çalışma süresi 0-60 

ay arasıdır (Tablo 1).  

Araştırmaya katılanların cinsiyete göre örgüt kültürü algıları ve alt boyutları 

genel puanlar karşılaştırıldığında; katılım, tutarlılık ve uyum yapma boyutları arasında 

anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).  

Cinsiyete göre görev boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p=0.030) (Tablo 2). Ayrıca cinsiyete göre görev boyutu örgüt amaçları 

puanları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir (p=0.014) 

(Tablo 3). 

Katılımcıların medeni durumlarına göre örgüt kültürü algıları ve alt boyutları 

genel puan karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4). 
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Araştırmaya katılanların öğrenim durumlarına göre örgüt kültürü algıları ve genel 

puanlar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 5). 

 

Tablo 1:  Araştırmaya katılanların bazı sosyo-demografik özellikleri 

Özellikler Kategoriler n % 

Cinsiyet 

Kadın 136 68,3 

Erkek 63 31,7 

Yaş 

18-25 69 34,7 

26-35 87 43,7 

36-45 25 12,6 

46 yaş ve üzeri 18 9,0 

Medeni durum 

Bekar 97 48,7 

Evli 102 51,3 

Toplam 199 100 

Eğitim durumu 

Lise 73 36,7 

Önlisans 41 20,6 

Lisans 54 27,1 

Yüksek Lisans 13 6,5 

Doktora 18 9,0 

Toplam 199 100,0 

Kurumda çalışma süresi 

0-12 ay 81 40,7 

13-24 ay 42 21,1 

25-36 ay 28 14,1 

37-48 ay 41 20,6 

49-60 ay 3 1,5 

Cevapsız 4 2,0 

Meslekte çalışma süresi 

0-60 ay 94 47,2 

61-120 ay 49 24,6 



 

1300 
 

121-180 ay 18 9,0 

181ay ve üzeri 32 16,1 

Cevapsız 6 3,0 

Çalışanın görevi 

Sağlık tek/Sağlık memuru 58 29,1 

Ebe / Hemşire 109 54,8 

Doktor / Eczacı 32 16,1 

Toplam  199 100,0 

 

Tablo 2: Cinsiyete göre örgüt kültürü algıları ve alt boyutları  

Değişkenler Cinsiyet n  Ortalama Std. Sapma t p* 

Genel puan 

Kadın 136 3,14 0,46 
0,061 0.061 

Erkek 63 3,26 0,34 

Katılım  

Kadın 136 3,20 0,55 

0,159 0.159 
Erkek 63 3,31 0,51 

Tutarlılık  

Kadın 136 3,05 0,54 
0,077 0.077 

Erkek 63 3,19 0,40 

Uyum yapma  

Kadın 136 3,17 0,50 

0,193 0.193 
Erkek 63 3,26 0,40 

Görev  

Kadın 136 3,14 0,48 
0,030 0.030 

Erkek 63 3,29 0,36 

      * Bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır 

Tablo 3: Cinsiyete göre örgüt kültürü görev boyutu puanları  

Değişkenler Cinsiyet n Ortalama Std. Sapma t p* 

Görev/Stratejik 

yönetim 

Kadın 136 3,13 0,61 
1,238 0.217 

Erkek 63 3,24 0,49 

Görev/Örgüt amaçları 

Kadın 136 3,15 0,71 

2,478 0.014 
Erkek 63 3,40 0,55 

Görev/Vizyon Kadın 136 3,14 0,51 1,218 0.225 
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Erkek 63 3,23 0,45 

*Bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 4: Medeni duruma göre örgüt kültürü algıları genel puanları 

Değişkenler 
Medeni 

durum n Ort. 
Std. 

Sapma 

t p 

Genel puan 

Evli 102 3,22 0,38 

1,331 0.185 
Bekâr 97 3,14 0,48 

Katılım  

Evli 102 3,27 0,49 
1,156 0.249 

Bekâr 97 3,19 0,58 

Tutarlılık  

Evli 102 3,13 0,44 

0,951 0.343 
Bekâr 97 3,06 0,56 

Uyum yapma  

Evli 102 3,23 0,40 
0,952 0..42 

Bekâr 97 3,16 0,53 

Görev  

Evli 102 3,24 0,42 

1,669 0,097 
Bekâr 97 3,13 0,48 

*Bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 5: Öğrenim durumlarına göre örgüt kültürü algıları ve genel puanları 

 Öğrenim durumu n Ort. 
Std. 

Sapma 
F p* 

Genel puan 

Lise 73 3,24 0,48 

0,747 0.561 

Önlisans 41 3,18 0,28 

Lisans 54 3,12 0,43 

Yüksek Lisans  13 3,07 0,66 

Doktora 18 3,17 0,30 

Toplam 199 3,18 0,43 

Katılım 
Lise 73 3,30 0,59 0,721 0.579 
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toplam Önlisans 41 3,24 0,39 

Lisans 54 3,15 0,55 

Yüksek Lisans  13 3,16 0,62 

Doktora 18 3,22 0,51 

Toplam 199 3,23 0,54 

Tutarlılık 

toplam 

Lise 73 3,19 0,58 

1,572 0.183 

Önlisans 41 3,08 0,32 

Lisans 54 3,04 0,50 

Yüksek Lisans  13 2,88 0,70 

Doktora 18 3,03 0,28 

Toplam 199 3,09 0,50 

Uyum 

yapma  

Lise 73 3,25 0,51 

0,455 0.769 

Önlisans 41 3,17 0,33 

Lisans 54 3,17 0,48 

Yüksek Lisans  13 3,15 0,76 

Doktora 18 3,12 0,32 

Toplam 199 3,20 0,47 

Görev 

Lise 73 3,20 0,50 

0,642 0.633 

Önlisans 41 3,22 0,33 

Lisans 54 3,14 0,43 

Yüksek Lisans  13 3,09 0,70 

Doktora 18 3,30 0,35 

Toplam 199 3,19 0,45 

*Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır 

 

Araştırmaya katılanların görevlerine göre örgüt kültürü algıları ve genel puanlar 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05)(Tablo 

6). 

Örgüt kültürü ölçeği alt boyutu olan uyum yapma genel puanı ve kurumda 

çalışma süresi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki vardır ( r=,137; p<0,05). Yaş ve 
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meslekte çalışma süresi ile vizyon genel puanı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki 

belirlenmiştir (yaş r=0,136; p<0,05 – meslekte çalışma süresi r= 0,143; p<0,05). 

Meslekte çalışma sürelerine göre örgüt kültürü görev alt boyutu genel puanının 

karşılaştırıldığında, görev alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir 

(p<0,05). Örgüt kültürü görev alt boyutuna ilişkin meslekte çalışma süresi 0-60 ay ve 61-

120 ay olanlar arasında farklılaşma saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 7). 

Kurumda çalışma sürelerine göre örgüt kültürü uyum yapma alt boyut puanları 

karşılaştırıldığında, uyum yapma müşteri odaklılık boyutunda anlamlı farklılık 

belirlenmiştir. Kurumda çalışma süreleri 13-24 ay ve 25-36 ay olanların farklılaştığı 

saptanmıştır (p<0,05)(Tablo 8). 

 

Tablo 6: Araştırmaya katılanların görevine göre örgüt kültürü algıları ve genel 

puanlarının karşılaştırması  

 Çalışanların görevi n Ort. 
Std. 

Sapma 
F p* 

Genel puan 

 

Sağlık tek.-Sağlık memuru 58 3,17 0,41 

0,007 0.,993 Doktor–Eczacı-Diş hekimi 32 3,18 0,34 

Hemşire-Ebe 109 3,18 0,47 

Katılım  

Sağlık tek.-Sağlık memuru 58 3,22 0,49 

0,144 0.866 Doktor –Eczacı-Diş hekimi 32 3,19 0,51 

Hemşire-Ebe 109 3,25 0,57 

Tutarlılık 

Sağlık tek.-Sağlık memuru 58 3,09 0,46 

0,369 0.692 Doktor –Eczacı-Diş hekimi 32 3,03 0,31 

Hemşire-Ebe 109 3,12 0,57 

Uyum yapma  

Sağlık tek.-Sağlık memuru 58 3,17 0,44 

0,097 0.907 Doktor –Eczacı-Diş hekimi 32 3,20 0,40 

Hemşire-Ebe 109 3,20 0,51 

Görev  

Sağlık tek.-Sağlık memuru 58 3,21 0,42 

1,334 0.266 Doktor –Eczacı-Diş hekimi 32 3,29 0,37 

Hemşire-Ebe 109 3,15 0,49 

*Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır 
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Tablo 7: Araştırmaya katılanların meslekte çalışma sürelerine göre örgüt kültürü görev 

alt boyutu genel puanının karşılaştırılması  

 
Meslekte çalışma  

süresi 
n Ort. 

Std. 

Sapma 
F p* 

Görev  

0-60 ay 94 3,09 0,45 

3,433 0.018 

61-120 ay 49 3,29 0,42 

121-180 ay 18 3,34 0,41 

181 ay ve üzeri 32 3,27 0,42 

Toplam 193 3,20 0,44 

     *Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır 

 

Tablo 8: Kurumda çalışma sürelerine göre örgüt kültürü uyum alt boyutu puanlarının 

karşılaştırılması  

 

 

Kurumda  

çalışma 

süresi 

n 

 

Ort. 

 

Std. 

Sapma 

 

F p* 

Uyum yapma/Değişim 

0-12 ay 81 3,36 0,67 

0,961 0.430 

13-24 ay 42 3,24 0,57 

25-36 ay 28 3,19 0,73 

37-48 ay 41 3,15 0,47 

49-60 ay 3 3,33 0,33 

Uyum yapma/Müşteri odaklılık 

0-12 ay 81 3,12 0,47 

3,092 0.017 

13-24 ay 42 3,27 0,53 

25-36 ay 28 2,95 0,54 

37-48 ay 41 3,10 0,31 

49-60 ay 3 2,56 0,51 

Uyum yapma/Örgütsel öğrenme 

0-12 ay 81 3,27 0,58 

1,842 0.123 13-24 ay 42 3,24 0,62 

25-36 ay 28 3,02 0,65 
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37-48 ay 41 3,25 0,60 

49-60 ay 3 2,56 0,51 

Uyum yapma genel 

0-12 ay 81 3,25 0,44 

1,783 0.134 

13-24 ay 42 3,25 0,47 

25-36 ay 28 3,06 0,55 

37-48 ay 41 3,17 0,33 

49-60 ay 3 2,81 0,34 

*Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır 

 

Araştırmaya katılanların örgüt kültürü algıları değerlendirildiğinde kurumda 

katılım tipi kültürünün ortalamasının diğerlerine göre yüksek olduğu saptanmıştır (Ort. 

3,23±,54) (Tablo 9). 

 

Tablo 9: Algılanan örgütsel kültür tipleri  

 Ort. Standart Sapma 

Örgütsel kültür puanı 3,17 0,44 

Katılım tipi  *3,23 0,54 

 Tutarlılık tipi  3,09 0,50 

Görev tipi  3,16 0,48 

Uyum yapma tipi 3,19 0,47 

 

Tartışma 

Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını tatmin ederek 

onların örgütle bütünleşmelerini, örgütün amaçlarını benimsemelerini, örgüte 

bağlılıklarının artmasını ve dolayısıyla daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlar. İş 

görenin iş tatminini arttırıcı bir etki yapan örgüt kültürü sonucunda ortaya çıkan ortak 

değer, norm ve davranışları benimseyen birey, bu yönüyle bir grubun üyesi olur. Üyesi 

olduğu bu grup da, iş görenin davranış biçimi üzerinde etkili olmaktadır (KAVİ, 2006). 

Örgüt kültürü, örgüt çalışanlarının davranışlarını güçlü bir biçimde şekillendiren, 

normları yaratan ve çalışanlar tarafından paylaşılmış inançlar, değerler ve örgütün 

hafızasında toplanmış bilgiler bütünüdür (AKSOYTÜRK, 2008 ). Özellikle uluslar arası 

kalite belgesi olan hastanelerde sürekli gerçekleştirilen değişim süreçleri kapsamında yer 

alan kalite çalışmalarının başarılı olabilmesi için öncelikle kurumun örgüt kültürünün 



 

1306 
 

belirlenmesi gerekmektedir (SEREN and BAYKAL, 2007). Bu çalışma Denison’un 

uyum, katılım, tutarlılık ve görev temel boyutları ve bunların alt boyutlarını içeren örgüt 

kültürü modeli kapsamında, çalışanın görevine, cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna, 

medeni durumuna, meslekte ve kurumda çalışma süresine göre örgüt kültürü açısından 

farklılıkların olup olmadığını tespit etmek amacı ile özel bir hastanede 

gerçekleştirilmiştir. 

Eroğlu ve Özkan’ın 2009 yılında farklı bir kurumda yapmış oldukları çalışmada 

cinsiyete göre örgüt kültürü algılarında farklılık olmadığını belirtmişlerdir (EROĞLU and 

ÖZKAN, 2009). Araştırmamıza katılanların cinsiyete göre örgüt kültürü algıları ve alt 

boyutları genel puanları karşılaştırıldığında; örgüt kültürü algıları arasında anlamlı 

farklılık saptanmamıştır. Yalnızca, cinsiyete göre görev boyutu puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Bu durumun, hastane çalışanlarının 

büyük oranda kadın olmasından (DİKMETAŞ, 2009) kaynaklandığı düşünülmüştür. 

İra, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarının örgütsel kültüre 

ilişkin algılarını belirlemek amacı ile yaptığı çalışmada örgütsel kültürün yönetim alt 

boyutunda yapılan uygulamalara katılma derecelerinin medeni duruma göre farklılık 

gösterdiğini ifade etmiştir (İRA, 2004). Araştırmamızda ise, medeni duruma göre örgüt 

kültürü algıları ve alt boyut puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. Bu durumun sağlık hizmetinin diğer hizmetlerden farklı olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmüştür.  

Araştırmaya katılanların öğrenim durumlarına göre örgüt kültürü algıları ve genel 

puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Sağlık 

hizmeti sunumunun ekip hizmeti anlayışı gerektirmesi aynı zamanda farklı meslek 

profesyonellerinin bir arada hizmeti üretmesi gerekliliğini de beraberinde getirmekte, fark 

olmamasının bu durumdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Örgüt kültürü ölçeği alt boyutu olan uyum yapma genel puanı ve kurumda 

çalışma süresi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki vardır. Araştırma verilerinin elde 

edildiği özel hastane henüz beş yılını tamamlamış bir kurum olmasının uyum yapma 

genel puanı ve kurumda çalışma süresi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olmasına 

neden olabileceğini düşündürebilir. 

Yaş ve meslekte çalışma süresi ile vizyon genel puanı arasında pozitif yönde 

zayıf bir ilişki belirlenmiştir. Yaş ve meslekte çalışma süresinin eş zamanlı artması ve 

ilişkinin zayıf olması olağandır.  

Araştırma grubumuzun meslekte çalışma sürelerine göre örgüt kültürü görev 

boyutu puanları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. 

Yazıcı’nın 2006 yılında yaptığı çalışmada da mesleki deneyimi beş yıldan fazla olanlarda 

örgüt kültürü alt boyutlarına ilişkin puan karşılaştırmalarında anlamlı farklılık 

bulunmuştur. 

Denison örgüt kültürü modelinin uyum kültürü tipinde, Uyum yapma alt 

boyutunda yer alan değişim yaratma, özellikle sağlık kuruluşları için sürekli değişen 

koşullara uygun çözüm üretebilmeye ilişkin tanımlayıcı bir bakış açısı getirirken, müşteri 

odaklılık boyutu bu değişimde görev alacak iç ve dış müşterinin katkısını örgüt amaçları 

ile bütünleştirme durumunu belirtmekte, örgütsel öğrenme boyutu ise diğer iki boyutta 

edinilen bilgi birikiminin kurumun entelektüel sermayesine katkısını göstermesi 

bakımından önemlidir. Eroğlu ve Özkan’ın 2009 yılında yaptıkları çalışmada kurumda 
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çalışma süreleri ve örgüt kültürü algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(EROĞLU and ÖZKAN, 2009). Araştırma grubumuzda kurumda çalışma sürelerine göre 

uyum yapma boyutunun, değişim yaratma ve örgütsel öğrenme alt boyutlarında anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır, müşteri odaklılık boyutunda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık belirlenmiştir. Bu farklılığın kurumda çalışma süreleri 13-24 ay ve 25-36 ay 

olanlar arasında olduğu saptanmıştır.  

Araştırmaya katılanların örgüt kültürü algıları değerlendirildiğinde, kurumda 

katılım tipi kültürünün ortalamasının diğerlerine göre yüksek olduğu belirlenmiştir (Ort. 

3.23±0.54).  

Ortaya çıkan en önemli sonuç çalışanların demografik özellikleri yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu, çalışanın görevi, kurumda çalışma süresi, meslekte çalışma süresi 

bakımından örgüt kültürü algıları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Eroğlu 

ve Özkan’ın 2009 yılında yaptıkları çalışmada da benzer sonuca ulaşılmıştır (EROĞLU 

and ÖZKAN, 2009). Örgüt kültürünün temel ve alt boyutları itibari ile ortalamalar 

arasında farklılık anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılan analiz sonucunda 

istatistiksel olarak bu tür bir farklılığın olmadığı görülmüş ve araştırmanın hipotezi 

reddedilmiştir. 

Sonuç olarak, örgüt kültürü, örgüt üyeleri arasındaki dayanışmayı artırır. Örgütü 

bir arada tutmada birleştirici bir unsur olarak görev yapar ve son olarak, örgüt kültürü, 

örgüt üyeleri için bir kontrol mekanizması olarak fonksiyon görür. Yani, çalışanların 

tutum ve davranışlarını hem biçimlendirir hem de onlara rehberlik eder. Yöneticiler 

tarafından ortak inanç, değer yargıları ve normlar etrafında birleşmeyi gerçekleştirecek ve 

birlik beraberliği sağlayacak ortam oluşturulmalı ve uygulamalar yapılmalıdır. 
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SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BİLGİ ÜRETİMİ 

ÜZERİNE BİR DERLEME 

Tuba Bozaykut* 

Mithat Kıyak** 

Semra Baysan*** 

 

 ÖZET 

 

Amaç: Sağlık sektörü “bilgi yoğun örgütlerden” oluşmakta, sektörde rekabet avantajı yeni bilgi 

üretimi ile inovatif ürün ve hizmetler sunarak sağlanmaktadır. Bu çalışma, sağlık sektöründe 

kurum kültürü ve bilgi üretimi ilişkisini, bilgi üretimini destekleyen ya da engelleyen kültür 

türleri çerçevesinde incelemeyi hedeflemektedir. 

Yöntem: İnceleme,19993-2013 yılları arasında sağlık kurumlarında örgüt kültürü ve bilgi 

üretimi etkileşimini inceleyen teorik ve ampirik çalışmaların derlemesiden oluşmaktadır.  

Tartışma: Çalışmalar sağlık kurumlarında bilgi üretimini destekleyen "öğrenme kültürü" 

oluşturmanın önemli olduğunu ortaya koymuştur. Medikal hataların yaptırımlarının ağır olması 

ise sektörde “ceza kültürünün” yaygınlaşmasına neden olmaktadır (Kim vd., 2012). Bu kültürün 

bilgi üretimine etkisi ise sağlık çalışanlarının bilgi paylaşım maliyetini düşünmelerine; bilgi 

paylaşımı ve bilginin üretilmesi konusunda ise isteksiz davranmalarına sebebiyet vermektedir 

(Hohenhaus vd., 2006). 

Sonuç: Gerek bilgi paylaşımını gerek bilgi üretimini desteklemek, yapılmış hataların 

paylaşılmasını ya da saklanmamasını sağlamak önem arz etmekte; bunun gerçekleşmesi için de 

cezalandırıcı kültür yerine paylaşımcı kültürün yöneticilerce geliştirilmesi önerilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: örgüt kültürü, yeni bilgi üretimi, öğrenme kültürü, cezalandırıcı kültür, 

paylaşımcı kültür 

 

A Review of the Relation Between Corporate Culture and Knowledge Creation in 

Healthcare 

ABSTRACT 

Evaluation of The Relation Between Corporate Culture and Profesional Knowledge Creation at 

Healthcare Organizations 

Healthcare industry consists of "knowledge-intensive" organizations and competitive advantage 

is sustained through creating innovative products and services. This study aims to review 

theoretical studies on the relation between corporate culture and knowledge creation in terms of 

cultures that supports/hinders knowledge creation at healthcare. 

The review mainly covers theoretical and empirical studies that focus on the interaction between 

corporate culture and knowledge creation between the years 1993-2013.  

Studies support that creating a "learning organization" is vital for healthcare organizations for 

creating new knowledge. On the other hand, as the sanctions of the medical errors are severe, 

"the punitive culture" dominates many health organizations (Kim vd., 2012). Punitive culture 
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causes health staff to focus on the costs of knowledge sharing and prevent them from sharing 

and creating knowledge (Hohenhaus vd., 2006). 

It is evident that healthcare managers should encourage "participative culture" for sharing 

errors, experinces and creating new knowledge. 

Keywords: organizational culture, new knowledge creation, learning culture, punitive culture, 

participative culture 

     1. Giriş 

Schumpeter’den günümüze yenilik yaratmada yegane işletme kaynağı olan 

“bilgi”nin edinimi, muhafazası ve üretimi olgularının önemi artmış; işletmeler 

sunabildikleri yeni ürün, hizmet, üretim şekilleri ve üretebildikleri yeni bilgi oranında 

gelişebilmişlerdir. Bilginin hangi süreç, araç ve tekniklerle yaratılacağı ve 

sürdürülebileceği ise günümüz işletmelerinin bir numaralı sorunsalı haline gelmiştir. Bilgi 

temelli örgüt teorisine göre, bir örgütün temel amacı bilgi üretme, depolama, yayma ve 

kullanma gibi süreçlerden elde edilen faydayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu teori 

çerçevesinde de iş stratejileri örgütte depolanmış, saklanmış bilgiyi kullanma ve saklama 

ya da yeni bilgi üretimini gerçekleştirecek şekilde planlanmaktadır (Ichijo, 2007).  

Sağlık sektöründe rekabet avantajı, yeni bilgi üretimi ile inovatif ürün ve 

hizmetler sunarak sağlanmaktadır. Bu çalışma, bilgi temelli örgüt teorisi çerçevesinde 

sağlık kurumlarında bilgi üretimini destekleyen ya da engelleyen kültür türlerini 

incelemeyi hedeflemektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Örgüt Kültürü 

Kaynaklar, kültür kavramının kökeninin sosyal antropolojiye dayandığını ortaya 

koymaktadır. Latince “colere” kelimesinden türeyen İngilizce “culture” kelimesi, tarımsal 

bir faaliyeti ifade eden “cultivate”den türemiştir. Temelde ise toprakla ve toprağın 

işlenmesini ifade eden kültür, sonraları “yetiştirilmiş”, “iyi eğitilmiş” anlamlarını da ifade 

etmiştir. Kavramın tanımlamalarından ilki İngiliz sosyolog Tylor’a (1871) aittir. Tylor, 

kültürü “bireyin, toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, 

töre, diğer yetenek ve alışkanlıklar bütünü olarak” tanımlamıştır (Hatch,2006:178).  

Örgüt kültürü yazınında Schein (1992:12)’ın “Örgüt Kültürü ve Liderlik” 

çalışması oldukça önem arz etmektedir. Schein, örgüt kültürünü “bir grubun dışa uyum 

sağlama ve iç bütünleşme sorunlarını çözmek için oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzen 

içinde oluşan temel varsayımlar” olarak tanımlamıştır. Schein’nın çalışmasını bu denli 

önemli kılan nokta ise herhangi bir örgütlenme içine giren bireylerin birbirine uyum 

sağlaması gerektiğine işaret etmiş olmasıdır. 

Örgüt kültürüne özgü dört temel özellik bulunmaktadır (Eren, 2010:138). 

Öncelikli olarak örgüt kültürü, içine dahil olunan grubun ortak inanç, tutum ve 

değerlerinin öğrenilmesi ile sonradan kazanılmaktadır. İkinci olarak, üyelerin dahil 

oldukları örgüt kültürünü benimsemeleri; onun temel değer, normlarına inanmaları ve 

örgüt kültürünü içselleştirerek diğer üyelerle paylaşması gerekmektedir. Örgüt kültürüne 

özgü üçüncü özellik ise kültürün örtük bir şekilde üyelerin zihinlerinde, düşüncelerinde 

“inanç ve değerler” olarak bulunmasıdır. Her ne kadar kullanılan dil ya da sembollerle 

somut ifadeye bürünse dahi bu örgütün fiziksel katmanın yansımasıdır. Kültür esasen o 

örgüte özgü somut ifade edilemeyecek olan ve örtük biçimde zihinlerde yer alan inanç, 

değer ve varsayımların ifadesidir. Son olarak, örgüt kültürünün sağlam bir temele sahip 

olması ve devamlılığı için düzenli bir şekilde paylaşılması ve tekrarlanan davranış 

kalıplarını oluşturması gerekmektedir. Bu özellik, kültürün örgütün geçmiş, bugünkü ve 

gelecekteki değerlerini oluşturması açısından da önemlidir. 
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Örgüt kültürü yazında bilgi yönetiminin öncüllerinden biri olarak da incelenmiş;  

“bilgi kültürü” (knowledge culture, Oliver&Kandadi 2006), ‘‘bilgi-temeli kültür” 

(knowledge-centered culture, Janz& Prasarnphanich 2003) ve “bilgi-elverişli kültür”  

(‘knowledge-friendly culture, Davenport vd., 1998) olmak üzere farklı kavramlar yolu ile 

bilgi yönetimi literatüründe yer almıştır. Bu çalışmalar teorik olarak kaynak-temelli 

yaklaşıma dayanmaktadır. Bu açıdan ele alındığında işletmeler için kültür; bilgi yönetim 

faaliyetlerinden etkilenen bir bilgi edinme kaynağı olarak değerlendirilmektedir.  

1990 yıllardan itibaren kültür ve bilgi yönetimi ilişkisine yönelik çalışmalar 

olduğu ve bu iki kavram arasındaki ilişkiye 3 farklı açıdan yaklaşıldığı tespit edilmiştir 

(Muller, 2012). İlk bakış açısı, kültürel değerleri bilgi kaynağı olarak değerlendirirken, 

ikinci açı bilgi yönetiminin önceli olarak kültürü ele almaktadır. Üçüncü yaklaşım ise 

bilgi yönetiminin öncellerinin kültürel varsayımları etkileyebileceği savı üzerinden 

kültürü incelenmektedir.  

Örgüt kültürünün bir tür bilgi kaynağı olarak ele alındığı bu yaklaşımlarda, yeni 

bilgi üretimi ve örgüt kültürü ilişkisi üzerine yeterli araştırmanın henüz yapılmadığı 

gözlemlenerek, bu ilişkinin ileride yapılacak olan çalışmalarla aydınlatılması 

umulmaktadır. 

2.2.Örgüt Kültürü ve Bilgi Üretimi İlişkisi 

Örgüt kültürü bilginin edinimi, saklanması, paylaşılması, yeniden üretilmesi gibi 

pek çok süreçte katalizör rol üstlenmektedir. Janz& Prasarnphanich (2003:353)’de örgüt 

kültürünün bilginin akışını destekleyecek veya sekteye uğratacak norm ve değerleri 

ortaya çıkarması nedeniyle kültürü, “etkili bir bilgi yönetiminin en önemli girdisi” olarak 

değerlendirmiştir. Diğer bir deyişle; bilgi yönetimi faaliyetlerinin başarısı, örgüt 

kültürünün özelliklerinden etkilemektedir  (De Long& Fahey 2000; Muller, 2012).  

De Long ve Fahey (2000) bilgi yönetim süreçlerinin kurum kültüründen şu dört 

yolla etkilendiğini ifade etmiştir:  

1. Kültürel varsayımlar, o örgütte bilginin neyi ifade ettiğini ve hangi bilgi 

türlerinin yönetilmesi gerektiğini ve rekabet avantajı yaratabildiğini etkiler.  

2. Kültür, kişi ve örgütsel bilgi arasındaki ilişkiyi biçimlendirir. 

3. Kültür, özellikle örtük bilgi için gerekli olan bilgi ve öğrenme süreçleri için 

zemin oluşturur.  

4. Kültürel varsayımlar bilginin oluşmasını, meşrulaşmasını ve yayılmasını direkt 

olarak etkiler. 

Bilgiyi açık (explicit) ve örtük (implicit) olmak üzere iki temel biçime sahiptir 

(Polanyi, 1996; Nonaka ve Takeuchi, 1995). Örneğin, doktor hastasını muayene ederken 

saklı bilgi kullanmakta; reçete yazarak da saklı bilgiyi açık hale getirerek, uzmanlık 

bilgisini yazıya aktarmaktadır. Üçüncü bir unsur ise bilginin ortaya çıkmasını sağlayacak 

bir ortamın gerekliliğidir. Ortamın gerekliliği, Japon yöneticilerce bilginin sosyal, 

dinamik yönü ile ilgilidir. Gene bilginin, o yaratılan ortamda anlam kazandığı ileri 

sürülmekte; bu da bilginin bağlamsal olma yönüne işaret etmektedir.  

İlk bilgi yönetimi araştırmalarına bakıldığında odak noktasının bilginin açık yönü olduğu 

ve açık bilginin yayılımında, paylaşımında bilgi teknolojilerinin nasıl kullanabileceği 

üzerinde durulduğu gözlemlenmektedir (Mueller, 2012). Sonraları ise bilginin dinamik 

yapısı, bireylerle olan bağlantısı üzerine durulmaya başlanmıştır. Bir işletmenin sahip 

olduğu bilginin örtük yönünün işletmeyi diğer kurumlardan farklılaştıran en önemli 

kaynak olduğu ileri sürülerek, bilgi üretimini ortaya çıkaracak sosyal bağlamlar üzerinde 

durulmaya başlanmıştır. Organik paradigma olarak adlandırılan bu akım, “örtük bilgiye 

dikkat çekerek” bireyselleştirme stratejisinin” (personalization) benimsenmesi ile 
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motivasyon, takım çalışması, liderlik gibi beşeri odaklı kültürel problemlere dikkat 

çekmiştir (Hansen vd., 1999). Bu akım sonucu, bilgi yönetiminin sosyal pratikleri 

güçlendirecek ve her iki bilgi türünü de kolaylaştıracak süreçlere odaklanması gerektiği 

ileri sürülmüştür (Tsoukas 2001; Krogh vd., 2000).  

 

Açık bilgiden örtük bilgiye giden yolda rol oynayan örgüt kültürü çalışmaları, örgütleri 

öğrenme kapasitesine sahip, değişebilen ve gelişebilen birimler olarak ele almıştır. Bu 

çerçevede, örgütlerin temel yeteneğinin rakiplerince taklit edilemeyecek kolektif 

öğrenmelere gömülü olduğunu ileri sürülmüştür (Prahalad&Hamel, 1990). Kolektif 

öğrenme ve bilgi varlıklarının oluşmasını sağlama ise büyük ölçüde efektif bilgi paylaşım 

süreci geliştirmeye ve bu vasıtayla da tüm üyeler arasında bilginin yayılmasını ve 

paylaşılmasını sağlamayı gerektirmektedir (Bock & Kim, 2002; Pan & Scarbrough, 1998; 

O’Dell & Grayson, 1998). Bu süreç, kişiler arası sosyal bağlamın belirleyici olan örgüt 

kültürünün rolünü de belirlemektedir. 

2.3. Sağlık Sektöründe Örgüt Kültürü ve Bilgi Üretim İlişkisi 

Sağlık sektörünün “bilgi yoğun örgütlerden” oluşması (Kim vd., 2012: 482), 

bilginin bu sektörde en etkili ve verimli şekilde yönetilmesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Sağlık sektöründe bilgi yönetimi, sağlık süreçlerinin ve hizmetlerinin 

verimliliğini, etkinliğini artırmak ve sağlık kurumlarının birer öğrenen/öğreten kurum 

haline gelmesi açısından son derece önemlidir. 

Sağlık alanında bildirimsel  (know what), uzmanlık (know-how), sosyal (know-

who) ve bağlamsal (know why) bilgi türleri kullanılmaktadır (Mansigh vd.,2012). Bilgi 

kaynakları ise hastalıklar, ilaçlar gibi örtük bilgi sahibi sağlık çalışanları ve hasta bilgileri 

gibi açık bilginin kodlanarak, tutulduğu veritabanları, dokümanlardır. 

Yapılan çalışmalar, elektronik hasta kaydı sistemi(EHKS) yaygınlaşmadan evvel, 

sektörde sağlık çalışanlarının sadece tedavi sürecinde rol üstlendikleri, hasta bilgi 

kaydının ise destek birimlerce tutulduğu yargısının yaygın olduğunu göstermektedir 

(Jensen vd., 2009). Öte yandan, sağlık çalışanlarının elektronik hasta kaydı tutmanın 

hastalığın seyrini takip etme ve tedavi sürecinde fayda sağladığını gözlemlemeleri ile 

görev tanımlarına bilgi raporlama da eklenmiştir (Jensen vd., 2009). 

Sağlık çalışanları yoğun bir uzmanlık bilgisine sahip olarak çalışırlar. Çalışanları 

destekleyecek sistemlerin de karar verme süreçlerinin etkinliğini artıracak özellikte 

olması beklenmektedir (Elson vd.,1997). Sağlık sektörünü diğer sektörlerden daha 

avantajlı konuma getiren bir diğer unsur ise bilgi edinim kaynaklarının çeşitliliğidir 

(Mansingh vd., 2009). Hastalar ve yakınları, doktorlar, hemşireler, tıp öğrencileri, 

laboratuar teknisyenler, araştırmacılar, eğitimciler, politikacılar gibi pek çok aktörün aktif 

olduğu sektör, bu kaynaklardan gelen bilgi akışı ile yönlendirilmektedir. Öte yandan, 

hasta odaklı bir yaklaşım ise sağlık çalışanların uzmanlık bilgisinin ve bu bilginin 

gelişiminin önemine vurgu yapar (Mansingh vd., 2009).  

Sektör özellikleri, insan sağlığının sağlanması ve iyileştirilmesini hedeflerken 

hata oranının da minimum seviyede olmasını gerektirmektedir. Olası hataların geri 

dönülerek, düzeltme olasılığının düşük olması alandaki hataların iyi analiz edilmesi ve 

çalışanlar arasında hataların paylaşılmasını (Kim vd., 2012) da gerektirir. Özellikle, pek 

çok medikal hatanın geçmiş yaşanan vakalardan ders alınmaması sonucu ortaya 

konulduğu göz önüne alındığında (Kim vd., 2012),öğrenme kültürü oluşturmanın önemi 

daha iyi anlaşılmaktadır.  Bu yaptırımlar, diğer sektörlere göre daha ağır olurken, sektöre 

“ceza kültürünün” (punitive culture) hakim olmasına sebebiyet vermektedir (Kim vd., 

2012:482). Bu kültürün belki de en önemli olumsuz çıktısı ise sağlık çalışanlarının bilgi 

paylaşım maliyetini düşünerek, bilgi paylaşımı veya üretimi süreçlerinde isteksiz 
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olmalarıdır (Hohenhaus vd., 2006; Reader vd., 2007). Bu nokta da sektörün bilgi 

yönetimi konusunda belki de en önemli sorunsalı bilgi paylaşımı, bilginin yeniden 

üretilmesi gerekliliğine karşı cezalandırıcı “örgüt kültürü” nün kurumlara hakim olacağı 

olasılığıdır.  

Bilgi paylaşımını kısıtlayan bir diğer etken ise sağlık çalışanlarının (asistan, 

uzman doktor, hemşire vs.) “yetersiz görülecekleri” zannıyla deneyimledikleri veya 

duydukları hataları paylaşmaktan kaçınmalarıdır (Reader vd., 2007). Cezalandırıcı kültür, 

suçlayıcı kültür (blame culture) ile ilişkilidir. Suçlayıcı kültür, eleştirilme veya 

cezalandırılma korkusu ile risk almada ve yapılan hatalarda sorumluluk üstlenmede 

isteksiz olmayı ifade eden örgütsel norm ve tutumlar olarak tanımlanmaktadır (Khatri vd., 

2009). Geleneksel sağlık kurumlarında hataların çoğu doktor, hemşire gibi bireylere 

atfedildiği için suçlayıcı bir kültür yapısı sergilendiği saptanmıştır (Gorini vd., 2012:671).  

Böyle suçlayıcı bir örgüt yapısı, cezalandırıcı tutumlarla birleşince kişilerin ketum 

davranarak birbirleri ile bilgi paylaşmalarını engellemektedir. Halbuki; kurumların bilgi 

paylaşımı için gerekli desteği, zemini ve şartları sağlayarak sürece katkıda bulunması 

beklenmektedir (Gilbert&Krause, 2002). 

Yapılan çalışmalar, cezalandırıcı kültürünün aksine “bilgi elverişli” (knowledge-friendly 

culture) kültürde bilgi yönetimi süreçlerini başarılı olabileceğini (Davenport vd. 1998:50; 

Gupta&Govindarajan 2000b; Pan&Scarbrough, 1998) ortaya koymuştur. Bilgi temelli 

kültür olarak da ifade edilen bu kültür türünde bilgiye karşı takınılan pozitif tutum, 

öğrenme isteği, bilgiyi paylaşma istekliliği ve bilgiyi paylaşıldığında herhangi bir 

olumsuzlukla karşılaşılmayacağı fikri vardır (Davenport vd.,1998:52). Bu çerçevede, 

sağlık sektöründe bilgi üretiminin desteklenmesi için bilgi paylaşımını destekleyecek, 

bilginin merkeze alındığı bir örgüt kültürünün oluşturulması ve desteklenmesi 

gerekmektedir. 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Bilgi sürekli inovasyon için stratejik öneme sahip bir kaynak olarak 

görülmektedir (Drucker, 1993; Nonaka & Takeuchi, 1995). İşletmenin bilgiyi çeşitli 

kaynaklardan elde ederek, işletme süreçlerine yansıtabilmesi ise bilgi yönetimi ana 

hedeflerindendir. Pek çok bilgi yönetim faaliyeti bilgiyi görünür kılma, çalışanlar 

arasında işbirliği ve etkileşimi destekleyecek bilgi odaklı kültür yoluyla 

gerçekleştirilmeye çalışmaktadır (Davenport&Prusak, 1998). 

Sağlık sektöründe hataların en önemli bilgi kaynaklarından biri olduğu dikkate 

alınarak hataların paylaşılması önem arz etmekte; bunun gerçekleşmesini desteklemek 

amacı ile cezalandırıcı kültürün yerine bilgi kültürünün yöneticilerce ortaya çıkarılması 

gerekmektedir. Çalışanların korkmadan, fikirlerini paylaşmakta özgür hissedecekleri 

paylaşımcı bir kültür yaratılmalıdır. Gerek bilgi paylaşımını gerek bilgi üretimini 

desteklemek, yapılmış hataların paylaşılmasını ya da saklanmamasını sağlanmalı, bunun 

gerçekleşmesi için de cezalandırıcı kültür yerine paylaşımcı kültürün yöneticilerce 

geliştirilmesi önerilmektedir.  
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MARKA YARATMA VE HASTANE SEÇİMİNDE MARKA 

ETKİSİ 
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ÖZET 

 

Amaç: Çalışma, hastane seçiminde marka imajının etkili olup olmadığını belirlemeyi 

amaçlamaktadır.  

Gereç-Yöntem: Veriler, anket yöntemi ile toplanmış; istatistiksel analizinde SPSS 17.0 

paket programı kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki Kare test 

veFisher test kullanılmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların % 57,4 (234)’ünün kamu hastanelerini tercih ettiği, Adana 

ilinde hastane seçerken en az "önem verdikleri unsurun özel sigortalı ile anlaşmalı 

olunması, en önem vermedikleri unsur ise sağlık personelinin kaliteli olması,hastane 

seçiminde ilk akla % 68,9 oranında Adana Numune ve Eğitim Araştırma hastanesinin 

geldiği, katılımcıların % 64,1’inin sağlık hizmetlerinden yararlanmada her zaman belli bir 

hastaneyi tercih ettikleri,sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastanelerin marka imajında ise en 

çok hastanenin güvenirliğine dikkat ettikleri, gelir düzeyi arttıkça bireylerin sağlık 

hizmeti alırken özel hastanelere olan talebinin arttığı saptanmıştır.  

Sonuç: Adana ilinde sağlık hizmeti faaliyetini gerçekleştiren hastaneleri tercih eden 

hastaların sağlık hizmetini aldıkları hastanelerin markalaşma sürecini sonucunda, Adana 

ilinde yaşayan bireylerin sağlık hizmetini temin ederken hastanelerin markalaşmalarını 

önemsedikleri sonucuna varılmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: Marka kavramı, Marka imajı, Hastane tercihi, Sağlık hizmeti 
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Brand Creation at Health Sector and the Effects of Brand on Hospital Preferences
 

 

ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of the study is to analyze the effects of brand image on hospital 

preferences. 

Materials-Methods: Data is collected by the questionnaire technique and analyzed by 

SPSS 17.0. To compare the categorical variables, Chi-square and Fisher tests were 

conducted. 

Results: 57.4% of respondents (234) patients preferred public hospitals. The most 

important factor in choosing a private hospital in the province of Adana was private 

insurance, the least important factor is the quality of health care professionals. 68.9% first 

choice was Adana Education and Research hospital. 64.1% preferred always a certain 

hospital. The brand image of the first choice was realted with the reliability level. As 

income increased, the demand for private hospitals was increased as well. 

Conclusion: It becomes clear that that the health service takers in Adana pay attention to 

hospital brand activities. 

  

Keywords: Brand concept, Brand image, Hospital preferences, Health service 

 

1. Giriş 

 Sağlık kurumları arasında artan rekabetin bir sonucu olarak sağlık hizmeti sunan 

kuruluşlarda pazarlama faaliyetlerinin uygulanması önemli bir unsur haline gelmiştir. 

Sağlık kurumları arasında artan rekabetin bir sonucu olarak sağlık hizmeti sunan 

kuruluşlarda pazarlama faaliyetlerinin uygulanması önemli bir unsur haline gelmiştir. 

Sağlık hizmeti talep edenler; güven duyduğu, tanınırlığı ve ünü yüksek yani marka olmuş 

sağlık kurumlarından hizmet almayı tercih eder. 

 Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar için sağlık hizmetlerinde de farklılaşma bir 

zorunluluk haline gelmiş ve sağlık hizmeti alanların gözünde bu farklılaşmanın nasıl 

yaratılacağı ancak markalaşma stratejileri ile mümkün olacaktır.  

 Marka kavramına sağlık sektörü açısından bakıldığında da marka kavramının 

unsurları ve önemi sağlık hizmeti sunan örgütlerde de başarıya giden yol haritasının 

belirleyicileri arasındadır. Markalaşma süreci içerisinde ve sonrasında marka olmak adına 

yapılan yatırımlar sağlık işletmelerinde de bilinirliği artırmak, sektördeki yerini 

belirlemek için atılan önemli adımlardır.  

Sağlık alanında sonradan önemi fark edilmesine rağmen, artan rekabet ve piyasa koşulları 

kurumsallaşma ve markalaşma çalışmalarına hız kazandırmıştır. Bu doğrultu da 

çalışmanın amacı hastaların hastane seçiminde marka imajının etkili olup olmadığının 

araştırılmasıdır.  

 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Marka Kavramı 

 Bir marka sadece logo veya isim olmanın ötesinde kurum ve ürünleri hakkında 

tüketicinin taşıdığı duygu ve düşüncelerini ifade edilmesi ve aktarılmasıdır (Kırdar,2006). 

Aaker (2001), markayı bir ya da bir grup satıcının, mallarını veya hizmetlerini ayırt 
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etmeye yarayan ve rakiplerinden farklı kılan, ayırt edici isim ve / veya sembol (Logo, 

ticari isim veya paket tasarımı gibi) olarak tanımlamıştır. 

Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye göre; “ bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve 

hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil; özellikle sözcükler, 

şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajı gibi çizimle görüntülenebilen veya 

benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü 

işaret” olarak tanımlanmıştır (TPE,1997). 

108
 

 Knapp (2002)’a göre; gerçek marka, müşteri ve tüketicilerden gelen, onların 

imgeleminde algılanan duygusal ve işlevsel getirilere dayanan, ayrıcalıklı bir konum 

yaratan tüm izlenimlerin içselleştirilmiş bir özetidir (Knapp,2002). 

 Kalite kavramı ve marka kavramı yan yana geldiğinde, kalite ya da kalite 

algılamasının yeri tüketicinin zihnidir. Güçlü bir marka inşa edilmek isteniyorsa, 

tüketicinin zihninde güçlü bir kalite algısı da yaratılmak zorundadır (Ries,2002). 

 Marka; isim, sembol, dizayn ve firmanın sunduğu ürünleri rakiplerinden ayıran tüm 

öğelerdir (Kırdar,2006). Kotler (2003)’e göre ise bir markanın içerdiği ve markayı 

oluşturan bileşenlerin nitelik, fayda, değer, kültür, kişilik, kullanıcı özelliklerini taşıması 

gerekmektedir.  

 Marka ile müşterilerin ürün ve onun performansı hakkındaki algıları ve hissettikleri 

ortaya çıkar. Güçlü bir markanın değeri, onun müşteri tercihini ve sadakatini 

yakalayabilme gücünü gösterir (Kotler,2004). Marka, yalnızca tescil belgesi değil; aynı 

zamanda, üretici tarafından tüketiciye verilmiş düzenli bir kalite ve performans sözüdür. 

 Marka işletmenin ürününü rakiplerinin ürünlerinden farklılaştırmayı sağlar (Çiftçi 

vd.,2006). Diğer bir deyişle; marka, müşteri karar verme sürecini kolaylaştıran ve 

müşterilerin beklentilerini karşılayabilen bir araçtır. Marka, işletmeler ile müşterileri 

arasında ilişki kurar. Müşterileri ile güçlü ilişki kurulmuş olan bir marka; ayırt etme, 

tercih oluşturma ve prestij sağlama özelliğine sahiptir (Perry&Wisdom,2004). 

 Kurumların kimliği ile tanınma isteği, özgün ürün üretme isteği, işletmenin ürünle 

ilgili kontrolü elinde tutmak istemesi, ürüne artı değer yükleyebilmek, marka ile daha 

fazla kazanç sağlama isteği, reklam ve diğer kampanyalar sayesinde ürüne talep yaratmak 

amacı ile markalaşma faaliyetleri içerisinde bulunurlar (Baykal, 1999). 

Tüketicinin içinde bulunduğu yaşam döneminde sahip olduğu demografik, 

psikolojik ve sosyolojik faktörlerin etkisiyle satın alma karar süreci ve marka tercihleri 

farklı şekillerde etkilenmektedir. Her bir faktör tüketici üzerinde bir etki yaratmakta ve 

marka tercihinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Marka tercihini etkileyen demografik 

faktörler yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve gelir olarak açıklanabilir (Aktuğoğlu ve 

Temel,2007). Marka tercihinde tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörler 

güdülenme, algılama, tutum ve inançlar, öğrenme ve kişilik, tüketici yeterliliği ve kendine 

güven olarak açıklanabilir (Aktuğoğlu ve Temel,2007).  

Tablo.1: Tüketicilerin marka tercihleri ve nedenleri  

Tercih Nedenleri 

Yönlendirme/tanıtma 

fonksiyonu 
Marka, tüketicinin pazardaki birçok ürün arasından birini tercih 

etmesinde kolaylık sağlayan özet bilgiler sunarak ürünler 
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arasındaki farkların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. 

Alışkanlık ve kolaylık 

fonksiyonu 

Markalı ürünlerin bilinirliğinin yüksek olması nedeniyle 

tüketicinin satın alma tercihlerinde daha az risk üstlenmesini 

sağlamaktadır. Buna bağlı olarak da tüketici aynı markayı satın 

almakta ve zaman içinde markaya karşı bir alışkanlık 

kazanmaktadır. 

Kalite güvencesi 

Marka, tüketiciye sürekli olarak aynı özelliklerde ürün sunulacağı 

güvenini vermektedir. Diğer bir ifadeyle marka tüketiciye kalite 

konusunda verilen bir garantidir 

Risk azaltma 

fonksiyonu 

Tüketiciler belirli marka bir ürünü satın aldıklarında belirli 

kriterlere göre değerlendirmekte ve marka zihninde konumlanmış 

ise satın alma kararlarını bu doğrultuda vermektedir. 

Özdeşleşme fonksiyonu 

Tüketiciler satın alma kararlarını marka tercihlerine göre 

gerçekleştirmektedirler. Bunun nedeni, bireylerin kendi istedikleri 

imajı markanın sağlıyor olması ya da istedikleri imaja markanın 

imajı ile sahip olmayı istiyor olmalarıdır. 

Kaynak: Aktuğoğlu ve Temel,2007. 

 

2.2. Sağlık Kuruluşlarında Markalaşma 

 Sağlık kurumları için de marka, imaj ve prestijin yansıması ve bir garanti belgesidir 

(Öztürk,2007). Sağlık işletmeleri de rekabet ortamında diğerlerinden ayrılacak özellikler 

taşımak zorundadırlar. Oluşturulan sağlık markasının hizmetin riskini, fırsata çevirmesi 

beklenmektedir. 

 Sağlık işletmelerinde marka oluşturma sürecinde öncelikle “fikir Birliği 

oluşturulması” gerekmektedir. Yönetici ekip sağlık kuruluşunun stratejileri ile 

markalaşma stratejisini uyumlu hale getirebilmesiyle fikir birliğine varılmakta, bu da 

başarılı bir marka oluşturma sürecini beraberinde getirmektedir. Uyumsuzluk ise sürecin 

en başında sık karşılaşılan tökezletici engellerden biridir. Yöneticilerin yapması gereken 

ortak bir vizyon ve dil çalışmasıyla marka yaratmaktır (Speak,1996). 

Marka güncellenmesi ise oldukça önem arz edip, mevcut değer güncellenme esnasında 

korunmalı ve makul nedenlerle yapılmalıdır (Öztürk,2007) Bunun en önemli sebebi, 

marka kimliğinin kurumun vizyonunu ve neyi başarmayı umduğunu yansıtmasıdır 

(Elitok,2003). Marka kimliği imaj gibi değişken değildir. Bunun sebebi rakiplerin fırsatçı 

yaklaşımlarından etkilenmeyen bir sistem olduğudur. Marka kimliği dayanıklı ve 

sürekliliği olan bir kavramdır (Kapferer,1992). 

 Hastalar markalar arasında karar vermeye çalışırlarken markanın fonksiyonel 

kapasitesinin yanı sıra markanın kimliği ve imajını da değerlendirirler. Markadan 

beklenen ürünün işlevsel kısmı olan fonksiyonel boyut, markanın tüketici zihninde 

yarattığı boyut ise duygusal boyuttur. 

3. Gereç ve Yöntem 

3.1. Araştırma Örneklemi 

 Çalışmanın evreni Adana ilinde ikamet eden bireyler, çalışmanın örneklemi ise 

Adana ilinde 15 - 16 Ağustos 2012 tarihleri arasında M1 Tepe (Real) ve Optimum Outlet 

alışveriş merkezlerine alışverişe gelen ve ankete katılmayı kabul eden 467 kişidir. 
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 Adana ilinde M1 Real Tepe alışveriş merkezi, Optimum Outlet alışveriş merkezi, 

CarrefourSA alışveriş merkezi, Galeria alışveriş merkezi ve Metro marketler zinciri 

olmak üzere toplam 5 adet alışveriş merkezi bulunmaktadır. Bu alışveriş merkezlerinden 

M1 Real Tepe ve Optimum Outlet, coğrafi konum olarak ve kalabalıklığı dikkate alınarak 

örnekleme seçilmiştir. M1 Tepe (Real) Adana ilinde gelir düzeyi yüksek kişilerin 

yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle araştırma alanında 1. Bölge, Optimum Outlet 

AVM ise gelir düzeyi düşük olan kişilerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 2. 

Bölge olarak belirlenmiştir.  

 Araştırma çerçevesinde araştırma sahası içerisinde yer alan 1. Bölge ve 2. Bölge’de 

yer alan alışveriş merkezlerini tercih eden tüketicilerden çalışmaya katılmaya istekli 

kişilere yüz yüze görüşme yöntemiyle anket soruları yöneltilmiştir. 

3.2. Veri Toplama Araçları 

 Çalışmaya ait anket Gonca Buran’ın “Sağlık Hizmetlerinde Marka Yönetimi: Bursa 

İl Merkezindeki Hastanelerin Müşteri Profili ve Marka Yönetiminin Değerlendirilmesi” 

adlı Yüksek Lisans tezinden alınmıştır. Anket toplam 18 sorudan oluşturulmuştur.  18 

sorunun ilk 16 sorusu demografik özelliklere ait sorulardan, son 2 soru ise markalaşmaya 

ilişkin sorulardan oluşmaktadır. 

 Anketler araştırma sahasında yer alan M1 Tepe AVM ile Adana Optimum Outlet 

mağazalarını tercih eden tüketiciler içerisinden Rastgele örneklem seçimiyle 15 - 16 

Ağustos 2012 tarihleri arasında M1 Tepe (Real) ve Optimum Outlet alışveriş 

merkezlerine alışverişe gelen ve ankete katılmayı kabul eden 408 kişiye yüzyüze görüşme 

yöntemi ile uygulanmıştır. 1. Bölge de yer alan M1 Tepe (Real) AVM’de 270 kişiye 

ulaşılmış ancak anketi geçerli sayılan 266 kişi çalışmanın kapsamına girmiştir. Araştırma 

sahası içerisinde 2. Bölge de yer alan Adana Optimum Outlet AVM’de ise 197 kişiye 

ulaşılmış ve anketi geçerli sayılan 142 kişi çalışmanın kapsamına girmiştir.  

 Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Kategorik 

değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki Kare test ya da Fisher test kullanılmıştır. Tüm 

testlerde istatistiksel önem düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. 

3.3. Araştırma Hipotezi 

 H1: Adana’da toplumun hastanelerin markalaşmalarına bakışında cinsiyete göre 

farklılık görülmektedir 

 H2: Adana’da toplumun hastanelerin markalaşmalarına bakışında yaşa göre farklılık 

görülmektedir. 

 H3: Adana’da toplumun hastanelerin markalaşmalarına bakışında medeni duruma 

göre farklılık görülmektedir. 

 H4: Adana’da toplumun hastanelerin markalaşmalarına bakışında anketin yapıldığı 

yere gore farklılık görülmektedir. 

 H5: Adana’da toplumun hastanelerin markalaşmalarına bakışında tüketicilerin gelir 

durumuna görülmektedir. 

 H6: Adana’da toplumun hastanelerin markalaşmalarına bakışında bölgelere göre 

farklılık görülmektedir. 

4. Araştırma Bulguları 

Ankete katılanların 266 (% 65,2)’sına araştırma sahasının 1. Bölgesinde yer alan M1 

Tepe (Real) AVM’de, 142 (% 34,8)’sine ise araştırma sahasının 2. Bölgesinde yer alan 

Adana Optimum Outlet’te ulaşılmıştır (Tablo 1). Ankete katılanların M1 Tepe (Real)’de 

daha fazla olmasının nedeni olarak 1. Bölgede yaşayan bireylerin çalışmaya katılmaya 2. 

Bölgede yaşayan bireylere göre daha fazla istekli olması neden olarak gösterilebilir.  
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Tablo.1: Ankete katılanların demografik özellikleri 

Değişkenler N % 

Anketin yapıldığı yer Adana Optimum Outlet 142 34,8 

M1 Tepe (Real) AVM 266 65,2 

Cinsiyet  Erkek 138 33,8 

Kadın 270 66,2 

Yaş 20-29 39 9,6 

30-39 211 51,7 

40-49 124 30,4 

50-59 24 5,9 

60-69 10 2,5 

Eğitim durumu  Okur-Yazar 13 3,2 

İlköğretim 47 11,5 

Lise 207 50,7 

Üniversite 106 26 

Yüksek Lisans/Doktora 35 8,6 

Medeni durum  Evli 365 89,5 

Bekar 43 10,5 

Son iki yıl içerisinde sağlık kontrolü 

sıklığı  

1-2 kez 15 3,7 

3-6 kez 7 1,7 

3 defa         5 1,2 

4 defa 6 1,5 

5 defa 31 7,6 

6 defa 112 27,5 

7 defa 107 26,2 
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8 defa 25 6,1 

9 defa 6 1,5 

10 ve üzeri 94 23 

Aylık Geliriniz 1000 TL ve altı 136 33,3 

1001-2000 TL 152 37,3 

2001-3000 TL 86 21,1 

3001-4000 TL 12 2,9 

4001-5000 TL 19 4,7 

5001 ve üzeri 3 0,7 

Mesleğiniz Ev Hanımı 61 15 

Öğrenci 7 1,7 

Mühendis 3 0,7 

Tüccar 1 0,2 

Avukat 4 1 

Sözleşmeli 106 26 

Esnaf 12 2,9 

Doktor 6 1,5 

Diş Hekimi 7 1,7 

Öğretmen 44 10,8 

Hemşire 58 14,2 

İşçi/Hizmetli 56 13,7 

Üst Düzey Yönetici 9 2,2 

Orta Düzey Yönetici 3 0,7 

Özel Sektörde Memur/Ofis Elemanı 5 1,2 

Kamu Sektöründe Memur/Ofis 

Elemanı 

13 3,2 

İşletme/Şirket/İmalat Sahibi 13 3,2 

Sosyal Güvence SGK 388 95,1 
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 Tablo 1’de ankete katılanların demografik özelliklerine ait bulgulara yer verilmiştir. 

Buna göre; ankete katılanların 138 (% 33,8) erkeklerden, 270 (% 66,2)’i kadınlardan 

oluşmaktadır. Ankete katılanların yaş grubuna bakıldığında; 39 (% 9,6)’u 20 ila 29 yaş 

grubuna, 211 (% 51,7)’i 30 ila 39 yaş grubuna, 124 (% 30,4)’ü 40 ila 49 yaş grubuna, 24 

(% 5,9)’ü 50 ila 59 yaş grubuna,10 (% 2,5)’u ise 60 ila 69 yaş grubuna ait olduğu 

görülmüştür.Ankete katılanların eğitim durumlarına bakıldığında; 13 (% 3,2)’ü okur - 

yazar, 47 (% 11,5)’sinin ilköğretim mezunu, 207 (% 50,7)’sinin lise mezunu, 106 (% 

26,0)’sının üniversite mezunu ve 35 (% 8,6)’inin yüksek lisans/doktora mezunu oldukları 

görülmektedir (Tablo 3). Ankete katılanların medeni durumlarına bakıldığında; 365            

(% 89,5)’inin evli olduğu, 43 (% 10,5)’ünün ise bekar olduğu görülmektedir. Ankete 

katılanların son iki yıl içerisinde 15 (% 3,7)’inin 1-2 defa, 31 (% 7,6)’inin 3-5 defa, ve 94 

(% 23,0)’ünün 7 ve üzeri defa sağlık kuruluşuna başvurduğu belirlenmiştir. Ortalama bir 

kişi yılda 7,3 kez sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Ankete katılanların aylık gelir 

durumlarına bakıldığında; 136 (% 33,3)’sının 1000 TL ve altı, 152 (% 37,3)’sinin 1001 - 

2000 TL arası, 86 (% 21,1)’sının 3001 - 4000 TL arası, 12 (% 2,9)’sinin 3001 - 4000 TL 

arası, 19 (% 4,7)’unun 4001 - 5000 TL arası ve 3 (% 0,7)’ünün 5001 ve üzeri aylık gelire 

sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılanların 388 (% 95,1)’inin SGK’lı olduğu, 2 (% 

0,5)’sinin özel sağlık sigortası olduğu, 18 (% 4,4)’inin ise yeşil kartlı olduğu 

görülmektedir. Ankete katılanların 61 (% 15,0)’inin ev hanımı, (% 26,0)’sının sözleşmeli 

personel, 12 (% 2,9) esnaf, 44 (% 10,8)’ünün öğretmen, 58 (% 14,2)’inin hemşire, 56 (% 

13,7)’sının işçi/hizmetli, olduğu saptanmıştır. Ankete katılanların 234 (% 57,4)’ü kamu 

hastanede poliklinik hizmetlerinden, 33 (% 8,1)’ü özel hastanede poliklinik 

hizmetlerinden, 72 (% 17,6)’si kamu yataklı kurum hizmetlerinden, 1 (% 0,2)’i özel 

yataklı kurum hizmetlerinden ve 68 (% 16,7)’i aile hekimliği hizmetlerinden 

yararlandığını belirtmiştir. 

Ankete katılanların hastane seçerken önem verdikleri unsurların sıralamasına ait 

bulgulara yer verilmektedir. İstatistik sonuçlarına göre bu sıralama 10 faktör içerisinde 

yer almaktadır. Buna göre hastane seçerken sırasıyla; 

 - “Özel sigorta ile anlaşmalı olması” değişkenine 112 (% 27,5)’inin 1. sıra da, 

 - “Üniversite hocalarının olması” değişkenine 115 (% 28,2)’inin 2. sıra da, 

 - “Fiyatı ve uygun ödeme koşulları” değişkenine 149 (% 36,5)’unun 3. sıra da, 

 - “Doktora ulaşım kolaylığı” değişkenine 121 (% 29,7)’inin 4.sıra da, 

 - “Bilgi alma kolaylığı” değişkenine 232 (% 56,9)’sinin 5. sıra da, 

 - “Randevu saatlerine uyması” değişkenine 112 (% 27,5)’sinin 6. sıra da, 

Özel sağlık sigortası 2 0,5 

Yeşil kart 18 4,4 

En Çok Alınan Sağlık Hizmetleri  Kamu Hastanede Poliklinik 

Hizmetleri 234 57,4 

Özel Hastanede Poliklinik Hizmetleri 33 8,1 

Kamu Yataklı Kurum Hizmetleri 72 17,6 

Özel Yataklı Kurum Hizmetleri 1 0,2 

Aile Hekimliği 68 16,7 
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 - “SGK ile anlaşmalı olması” değişkenine 122 (% 29,9)’sinin 7. sıra da, 

 - Kendi doktorumun orada olması” değişkenine 129 (% 31,6)’unun 8. sıra da, 

 - “Otelcilik hizmetlerinin kalitesi” değişkenine 108 (% 26,5)’inin 9. sıra da 

 - “Sağlık personelinin kalitesi” değişkenine 185 (% 45,3)’inin 10. sıra da 

yer verdiği görülmektedir. 

 Katılımcıların aklına gelen ilk hastane % 68,9 ile Adana Numune ve Eğitim Araştırma 

Hastanesi olmuştur (Tablo 3). Ankete katılanlara aklınıza ikinci olarak hangi hastane 

geliyor değişkenine % 24,0’ünün Özel Adana Başkent Hastanesinin geldiği saptanmıştır 

(Tablo 16). Bu oranın diğer hastanelerden yüksek çıkmasının Adana ilinde toplam 4 adet 

yerleşkesinin olmasından kaynaklanabileceği söylenebilir. Bu nedenle hastaneyi tercih 

edenlerin yerleşim alanlarına yakınlığı da önem arz ettiği sonucuna varılmıştır. 

 Bulgular, Adana ilinde bireyler sağlık hizmetinden faydalanırken kamu hastanelerini 

seçtiği saptanmıştır Tablo 20’de ankete katılanların sürekli gitmeyi tercih ettikleri 

hastanelerin marka imajına ait bulgularına yer verilmiştir. Buna göre; % 53,9’unun 

hastanenin güvenirliğinin diğer hastanelere göre daha iyi olduğunu, % 56,4’ünün 

hastanenin lüks ve konforlu olduğunu, % 52,0’ının hastanenin büyük ve ferah 

olduğunu, % 45,6’sının sessiz ve sakin bir hastane olduğunu, % 41,4’ünün sunulan 

hizmetin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu, % 37,3’ünün hastaneden aldığı hizmetin 

kendisini özel hissettirdiğini, % 42,6’sının hastanenin uzun yıllardır hizmet verdiğini, % 

42,4’ünün pahalı bir hastane olduğunu, % 49,3’ünün ödemede kolaylık sağlayan bir 

hastane olduğunu,% 47,1’inin hastanenin çok bilinen bir hastane olduğunu, % 40,4’ünün 

hastanenin logosunu hatırladığınıbelirtmişlerdir. Buna göre ankete katılanların büyük 

çoğunluğun sürekli gitmek istedikleri hastanelerin marka imajına önem verdikleri 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

 Ankete katılanların marka kalite algısına ait bulgulara yer verilmiştir. Buna göre;% 

69,6’sına göre hastane personelinin davranışlarıyla değerli ve özel hissettirdiğini, % 

65,7’sine göre hastanenin sağlık hizmetlerinde kullanılan en iyi ve en yeni teknik 

donanıma sahip olduğunu, % 56,4’üne göre teşhis ve tedavi sürecinde tüm işlemlerin 

hastane içerisinde karşılandığını,% 53,7’sine göre randevu almanın kolay olduğunu,% 

64,7’sine göre beklemeden hizmete ulaşmamın mümkün olduğunu, % 44,9’una göre 

çalışanların görünümünün temiz ve düzenli olduğunu, % 54,4’üne göre hastane 

personelinin, hasta ve hasta yakınma tutumunun olumlu olduğunu,% 55,9’una göre 

çalışanların, hastaların şikayetlerini etkin şekilde çözebildiklerini,% 55,1’ine göre 

çalışanların, hasta ve hasta yakınlarıyla ile etkin bir iletişim kurabildiğini,% 47,3’üne 

göre fizik koşulları ve konforuyla oldukça iyi bir hastane olduğunu, % 53,7’sine göre 

çalışan personelinin bilgi ve kendine güven düzeyinin yüksek olduğunu,% 50,2’sine göre 

hastanenin ulaşımının kolay ve otopark sorunu olmadığını, % 48,5’ine göre hastanenin 

yiyecek ve içeceklerinin kalitesinin iyi olduğunu,% 46,1’ine göre hastanenin hizmet 

kalite belgelerin var olduğunu ve bunu hizmetine de yansıttığını belirtmişlerdir. Buna 

göre ankete katılanların sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastanelerin marka kalite algısına 

katıldığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 Ankete katılanlara sınırsız maddi harcayabilme gücünüz olma durumunda seçtikleri 

hastanelere ait bulgulara göre % 50,2’sinin Özel Acıbadem Hastanesini tercih edecekleri 

saptanmıştır. Özel Acıbadem Hastanesinin bu kadar fazla çıkmasının temel nedeni olarak 

hastanenin fiziksel imkanının yanısıra birçok hekimin üniversite kadrosundan 

oluşturulması gösterilebilir. 

 Ankete katılanların sınırsız maddi harcayabilme gücü olma durumunda tercih 

ettikleri hastanelerin marka imajına ait bulgulara göre;% 58,6’sına göre hastanenin 

güvenirliğinin diğer özel hastanelere göre daha iyi olduğunu,% 59,1’ine göre hastanenin 

lüks ve konforlu olduğunu,% 53,90’una göre hastanenin büyük ve ferah olduğunu,% 

50,5’ine göre sessiz ve sakin bir hastane olduğunu, % 39,0’una göre sunulan hizmetin 
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beklentilerinin çok üzerinde olduğunu, % 47,8’ine göre hastaneden aldığı hizmetin 

kendisini özel hissettirdiğini,% 45,1’e göre hastanenin uzun yıllardır hizmet verdiğini,% 

43,9’una göre pahalı bir hastane olduğunu, % 49,8’ine göre ödemede kolaylık sağlayan 

bir hastane olduğunu, % 52,0’sine göre hastanenin çok bilinen bir hastane olduğunu, % 

47,5’ine göre hastanenin logosunu hatırladığını belirtmişlerdir.Buna göre ankete 

katılanların büyük çoğunluğun sınırsız maddi harcayabilme gücü olma durumunda gitmek 

istedikleri hastanelerin marka imajına önem verdikleri istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05).  

Ankete katılanların sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastanelerin yerlerinin 

karşılaştırılmalarına ait bulgulara göre ankete katılanların sürekli gitmeyi tercih ettikleri 

hastaneler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p < 0,0001). 

 Ankete katılanların ikamet yerleriyle sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastanelerin 

yerlerinin marka bağlılığıyla karşılaştırmalarında; “Sağlıklı problemim olduğunda ilk 

olarak bu hastaneye gelirim”, “Bu hastane benim ilk tercihimdir”, “Bu hastanenin tüm 

hizmetlerinden memnun kaldım”, “Bu hastaneyi, başkalarına tavsiye ederim” 

değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir (p < 0,05). Buna göre 

Adana ilinde ikamet ettikleri yere göre hastanelerin marka bağlılığı farklılık gösteren 

değişkenlere bakıldığında genel olarak Adana Numune Araştırma ve Eğitim hastanesinin 

üzerinde birleşilmesinden kaynaklanabileceği söylenebilir. 

 Ankete katılanların gelir durumlarına göre sürekli gitmeyi tercih ettikleri 

hastanelerin yerlerinin marka imajıyla karşılaştırmalarında; “Hastanenin güvenirliği diğer 

hastanelere göre daha iyidir”, “Lüks ve konforlu bir hastanedir”, “Bazı zamanlarda, 

sunulan hizmet beklentilerimin çok üzerindedir”, “Hastane uzun yıllardır hizmet veren bir 

hastanedir”, “Çok bilinen marka bir hastanedir”, “Hastanenin logosunu hatırlıyorum” 

değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p < 0,05). Buna göre Adana 

ilinde ikamet ettikleri yere göre hastanelerin marka imajıyla farklılık gösteren 

değişkenlere bakıldığında genel olarak Adana Numune Araştırma ve Eğitim hastanesinin 

üzerinde birleşilmesinden kaynaklanabileceği söylenebilir. 

 Ankete katılanların yaşadıkları yere göre sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastanelerin 

yerlerinin marka kalitesiyle karşılaştırmalarında; “Hastane personeli, davranışlarıyla 

değerli ve özel hissettirir”, “Hastanede sağlık hizmetlerinde kullanılan en iyi ve en yeni 

teknik donanıma sahiptir”, “Teşhis ve tedavi sürecinde tüm işlemler hastane içerisinde 

karşılanır”, “Çalışanların görünümü temiz ve düzenlidir”, “Hastane personelinin, hasta ve 

hasta yakınına tutumu olumludur”, “Çalışanlar, hastaların şikayetlerini etkin şekilde 

çözebiliyor”, “Çalışan personelinin bilgi ve kendine güven düzeyi yüksektir”, “Hizmet 

kalite belgeleri vardır ve bunu hizmetine yansıtır” değişkenlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlenmiştir (p < 0,05). Buna göre Adana ilinde ikamet ettikleri yere göre 

hastanelerin marka imajıyla farklılık gösteren değişkenlere bakıldığında genel olarak 

Adana Numune Araştırma ve Eğitim hastanesinin üzerinde birleşilmesinden 

kaynaklanabileceği söylenebilir. 

 Ankete katılanların yaşadıkları yere göre sınırsız maddi harcama yapabilme 

durumlarında tercih edecekleri hastanelerin karşılaştırılmaları istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olduğu saptanmıştır (p < 0,05). 

 Ankete katılanların yaşadıkları yere göre sınırsız maddi harcama yapabilme 

durumlarında tercih edecekleri hastanelerin marka imajıyla karşılaştırılmalarına göre; 

“Hastanenin güvenirliği diğer hastanelere göre daha iyidir”, “Lüks ve konforlu bir 

hastanedir”, “Büyük ve ferah bir hastanedir”, “Bazı zamanlarda, sunulan hizmet 

beklentilerimin çok üzerindedir”, “Hastane uzun yıllardır hizmet veren bir hastanedir”, 

“Hastaneden aldığım hizmet kendimi özel hissettirir”, “Pahalı bir hastanedir”, “Ödemede 

kolaylık sağlayan bir hastanedir” değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olduğu saptanmıştır (p < 0,05). 
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Ankete katılanların gelir durumuna göre sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastaneler ile 

karşılaştırılmaları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendiği saptanmıştır (p < 0,05). 

 Ankete katılanların gelir durumuna göre sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastaneler ile 

karşılaştırılmaları “Hastaneye son derece güvenirim”, “Bu hastane benim ilk tercihimdir”, 

“Evime/işyerime çok uzak olsa bile bu hastaneyi tercih ederim” değişkenlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p < 0,05). 

Ankete katılanların gelir durumuna göre sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastanelerin 

marka imajıyla karşılaştırılmaları “Lüks ve konforlu bir hastanedir”, “Büyük ve ferah bir 

hastanedir”, “Sessiz ve sakin bir hastanedir”, “Bazı zamanlarda, sunulan hizmet 

beklentilerimin çok üzerindedir”, “Hastane uzun yıllardır hizmet veren bir hastanedir”, 

“Hastaneden aldığım hizmet kendimi özel hissettirir”, “Pahalı bir hastanedir”, “Ödemede 

kolaylık sağlayan bir hastanedir”, “Çok bilinen marka bir hastanedir”, “Hastanenin 

logosunu hatırlıyorum” değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p 

< 0,05). 

 Ankete katılanların gelir durumuna göre sürekli gitmeyi tercih ettikleri hastanelerin 

gelir durumuyla karşılaştırılmaları “Hastane personeli, davranışlarıyla değerli ve özel 

hissettirir”, “Teşhis ve tedavi sürecinde tüm işlemler hastane içerisinde karşılanır”, 

“Randevu almak kolaydır”, “Beklemeden hizmete ulaşmak mümkündür”, “Çalışanların 

görünümü temiz ve düzenlidir”, “Hastane personelinin, hasta ve hasta yakınına tutumu 

olumludur”, “Çalışanlar, hastaların şikayetlerini etkin şekilde çözebiliyor”, “Çalışanlar, 

hasta ve hasta yakınlarıyla ile etkin bir iletişim kurabiliyor”, “Fizik koşulları ve 

konforuyla oldukça iyi bir hastanedir”, “Çalışan personelinin bilgi ve kendine güven 

düzeyi yüksektir”, “Hastanenin ulaşımı kolaydır ve otopark sorunu yoktur”, “Hastanenin 

yiyecek ve içeceklerin kalitesi iyidir”, “Hizmet kalite belgeleri vardır ve bunu hizmetine 

yansıtır” değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p < 0,05). 

 Ankete katılanların gelir durumu ile sınırsız maddi harcama yapabilme durumlarında 

tercih edecekleri hastanelerle karşılaştırılmalarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

olduğu saptanmıştır (p < 0,05). Bu sonuçlara göre gelir durumu düşük olan bireylerin, 

sınırsız maddi harcama imkanları olabilme durumlarında özel hastanelerde tedavi olmak 

istedikleri istatistik olarak anlamlı bulunmuştur. Gelir durumuna göre sınırsız maddi 

harcama yapabilme durumlarında en fazla Özel Acıbadem hastanesini tercih edecekleri 

saptanmıştır. Çoğunluğun bu hastaneyi tercih etme nedeni olarak hastane de çalışan 

hekimlerin üniversite hocalarından oluşması gösterilebilir.Katılımcıların gelir durumu ile 

sınırsız maddi harcama yapabilme durumlarında tercih edecekleri hastanelerin marka 

imajıyla karşılaştırılmalarında “Hastanenin güvenirliği diğer hastanelere göre daha 

iyidir”, “Lüks ve konforlu bir hastanedir”, “Büyük ve ferah bir hastanedir”, “Sessiz ve 

sakin bir hastanedir”, “Bazı zamanlarda, sunulan hizmet beklentilerimin çok üzerindedir”, 

“Hastane uzun yıllardır hizmet veren bir hastanedir”, “Hastaneden aldığım hizmet 

kendimi özel hissettirir”, Pahalı bir hastanedir”, Ödemede kolaylık sağlayan bir 

hastanedir”, “Hastanenin logosunu hatırlıyorum” değişkenlerinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır (p < 0,05). 

5. Sonuç ve Öneriler 

 Devletin yeni sağlık sisteminde özel hastanelerden sağlık hizmeti alanların 

ödemelerinin bir bölümü sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmaya başlamıştı ve 

bireylerin sadece kamu hastanelerinden değil, özel hastanelerden de sağlık hizmeti 

alabileceği gerek kamu spotları ile gerekse de medya aracılığı ile kamuya bildirilmişti. 

Buna karşın Adana ilinde yaptığımız çalışmaya göre bireylerin sağlık hizmeti alırken 

büyük çoğunluğunun kamu hastanelerini tercih ettiği belirlenmiştir.  

 Uzun yıllardır faaliyette olan bir hastane, eğer yıllarca verdiği hizmetin kalitesinden 

ödün vermeden bir sağlık hizmeti sunmuşsa tercih edilebilirliği yükselmektedir. Buna 
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Adana ili açısından bakıldığında en iyi örneğin Adana Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi olarak gösterilebilir. 

 Doğru tanı ve tedaviye yönelik bilimsellikten ve teknolojiden yana bir sağlık 

kuruluşu tanınmışlık ve bilinirlik düzeyini artıracağı gibi markalaşma adına da önemlidir. 

Sağlıkta doğru tanı ve tedaviye yönelik bir hizmet sunumuyla kuruluşa güven duygusu 

artacaktır. Güven duygusuyla birlikte hastane sadakati de oluşacaktır. Onun için çalışma 

prensiplerini iyi belirlemiş, hizmet anlayışında öncü, teknoloji takip eden ve etik çalışan 

bir sağlık kuruluşu olabilmek, sadakati artıracak ve markalaşma yolundaki süreci 

hızlandıracaktır. 

 Özel hastanelerin eğitim araştırma hastaneleri ile yarışabilmeleri için fiziksel 

şartlarının yanında sağlık hizmeti alan halkı bilgilendirici açıklamalarda bulunmaları 

gerekmektedir. Bunun içinde gerek medya gerekse de iletişim araçlarını kullanmaları 

gerekmektedir. 

 Adana şehrindeki özel hastanelerin çokluğuna rağmen bir çoğunun dal hastaneleri 

olması ve bu hastanelerinde Adana şehrindeki halk tarafından bilinmediği görülmüştür. 

Bu açıdan özel hastanelerin verdikleri sağlık hizmetleri hakkında halkı bilinçlendirmesi 

gerekmektedir.  

 Adana şehrinde yaşayan bireylerin gelir durumunun orta gelir düzeyi olmasından 

dolayı özel hastanelerin katkı paylarından çekindikleri ve bu nedenle kamu hastaneleri 

seçtikleri söylenebilir. Bu nedenle özel hastanelerin aldıkları katkı paylarını azaltması 

durumunda bireyler açısından tercih sıralarının artabileceği söylenebilir. 
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Giriş 

 Doğum oranının azalması ve beklenen yaşam süresinin artması ile Türkiye’de de yaşlı 

nüfus oranı artmıştır. Yaşlı nüfus oranının artması Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan 

neslinin zaferi olarak kabul edilse de pek çok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Türkiye’de beklenen yaşam süresinin 2010 – 2015 

yılları için 74,6 olacağı, 2045-2050 yıllarında ise 78,5 olacağı öngörülmektedir. 1990 

yılında nüfusun sadece % 4,3’ünü oluşturan 65 yaş ve üstü bireylerin, 2020 yılı itibariyle 

toplumun % 7,7’sini oluşturması beklenmektedir (ERTAN,2005). Gelecekteki beklenti de 

bu yöndedir. Bu durum, toplumsal açıdan başta sosyal ve ekonomik sorunlar olmak üzere 

pek çok çözüm gerektiren konuyu gündeme getirmektedir. Yaşlılar açısından 

bakıldığında ise bu dönem, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden pek çok sorunu da içinde 

barındırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde uzun süredir çözülmeye çalışılan bu sorun, 

Türkiye’de henüz yeni yeni gündeme gelmektedir. Bu sorunun çözümünde öncelikle 

durum tespiti uygundur. Bu çalışmada Türkiye’deki durum analiz edilmeye çalışılmıştır. 

 

1. Amaç(lar): Bu çalışmada amaç, Türkiye’de yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin 

arttırılması konusunda yol göstermek amacıyla Türkiye’deki yaşlı nüfusun durumu ve 

ihtiyaçları konusunda bir tespit yapmaktır.  

 

2. Gereç & Yöntemler: Türkiye’deki yaşlıların durumu konusunda yapılmış çalışmalardan 

derlenen bilgiler kullanılarak uygulanılabilir ve somut önerilere ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

3. Bulgular: 

Yaşlılıkta Sağlık Sorunları : İskemik Kalp Hastalığı, Serebrovasküler Hastalıklar 
109
ve KOAH yaşlılıkta görülen hastalıkların % 57’sini oluşturmaktadır. (YARDIM 2012) 

Yaşlılıkta görülen kronik hastalıklardan çoğunun tütün ve alkol kullanımıyla ilgili olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca kırsal kesimdeki kadınların oturma-kalkma, yatağa girme, gibi bazı 

günlük aktiviteleri yaparken şehirde yaşayanlara göre daha fazla zorlandığı tespit 

edilmiştir (BAŞARA ve ark. 2012). Yeti yitiminin görülme sıklığı 60-69 yaşta %37; 70 

yaş ve üzerinde %44 olup, kadınlarda daha fazladır (KESKİNOĞLU 2012). Bu durum 

yaşlıların yaşadıkları ortamdaki ergonominin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Kadınların erkeklere göre daha fazla sağlık sorunu yaşadığı belirtilmiştir.(BAŞARA ve 

ark. 2012) Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlılar arasında kadınlar daha fazla 

ihmal edilmektedir (AKIN 2012) 
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Yaşlılar ruhsal hastalık açısından da dezavantajlı bir grubu oluşturmaktadır (ERTAN, 

2005). Yaşlı bireylerle yapılan bir çalışmada % 62 oranında yüksek depresyon yaşadıkları 

bildirilmiştir (BAKAR ve ark. 2012 ). Ruhsal sorunlar yaşama umudunu da ortadan 

kaldırmaktadır. Öztürk’ün yaptığı çalışmada depresyon puanı yüksek ve eğitim düzeyi 

düşük kişilerde ölüm kaygısı anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (ÖZTÜRK, 2010). 

Türkiye’de de yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak Alzheimer hastalarının sayısı hızla 

çoğalacaktır (TUFAN, 2012). Bu hastaların Yaşlılıkta artan yüksek tansiyon, kalp-damar 

hastalıkları, böbrek hastalığı,  şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar nedeniyle özel 

diyetlerin uygulanması gerekmektedir.(AKSOYDAN, 2008)  

 

Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi: ‘Türkiye’de yaşlıların yaşamlarının niceliğine (beklenen 

yaşam süresine) ek olarak “niteliği “ (yaşamlarının kalitesi) de diğer orta ve üst 

gelişmişlik düzeyindeki ülkelerden daha “kötüdür”. Türkiye’de yaşayan yaşlılar diğer 

ülkedeki akranlarından genel olarak daha mutsuzdur. Türkiye’de yaşlı bakım evleri ve 

huzurevlerinde yaşayan yaşlılar evde yaşayan akranlarına göre yaşamlarından daha az 

hoşnutlardır’ (SAYGUN ve ESER 2012). Ayrıca huzurevinde kalanların yakınlarına 

kızgın olduğu gözlemlenmiştir. (KALKAN ve ark.,2005) Başta ulaşım olmak üzere bütün 

çevresel koşulların yaşlılara ve dolayısıyla engellilere uygun hale getirilmesi için gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir. (ÇAMUR ve VAİZOĞLU 2012) 

 

Genç yaşta, hatta çocuklukta yapılacak eğitimlerle yaşam tarzının yüksek bir 

standarda göre oluşturulması yaşlılıktaki yaşam kalitesi açısından çok önemlidir. 

Ülkemizde bu kapsamda “Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” 2007’de 

oluşturulmuştur. Fakat yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

Yaşlıların maruz kaldığı ihmal ve istismarın önlenmesi gerekmektedir. Bu konuda 

yapılması gereken yasal düzenlemeler de hayata geçirilmelidir. (TUFAN 2012) 

Yaşlanmanın getirdiği en önemli sorunlardan birisi de düşme riskinin artmasıdır. 

Düşme, yaşlı erişkinlerde ölüm nedenleri arasında kazalar beşinci sırada yer alır. 

Düşmeler aynı zamanda kazaya bağlı ölümlerin 2/3’ünü oluşturmaktadır. Evde yaşayan 

yaşlıların yaklaşık 1/3’ü her yıl en az bir kere düşmektedir. Düşmeler fiziksel fonksiyon 

ve yaşam kalitesinde ciddi bozulmalara neden olmaktadır. Düşme sonrası oluşabilecek 

kırıklar sadece fiziksel değil ruhsal olarak da zarar vermektedir. Özellikle kadınlar yine 

düşmelerden daha fazla etkilenen gruptur. (ARSLANTAŞ, 2012 S:.99)  

 

Yaşlılarda Eğitim Durumu: 65 yaş ve üzeri nüfusun eğitim düzeyi incelendiğinde; 

kadınların % 75,8’inin okuma yazma bilmediği ya da herhangi bir okul bitirmedikleri 

görülmektedir. Erkeklerde bu oran % 40 olarak tespit edilmiştir. (BAŞARA ve ark. 2012) 

Yapılan çalışmalara göre yaşlılarda düşük öğrenim sağlık eşitsizliklerini arttırmaktadır. 

(ŞİMŞEK ve UÇKU 2012). 1997 yılında % 19.5 olan yükseköğretimde net okullaşma 

oranı 2011 yılı itibariyle % 35.5’e ulaşmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı). Bu durum, gelecek 

için olumlu bir bakış geliştirse de yeterli değildir. 
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Yaşlılıkla İlgili Yasal Düzenlemeler: Yaşlılar ile ilgili hususlar Anayasa’nın 

61.maddesi başta olmak üzere pek çok yasayla düzenlenmiştir. Yaşlılar ve bakıma 

muhtaç kimseler için oluşturulan 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu birisidir. Yaşlılar 

ile ilgili sorunlar, yerel yönetimlerin sorumluluk alanı içine girmektedir. Sağlık Bakanlığı 

Mevzuatı içinde yer alan başta ‘Evde Bakım Hizmetleri’ olmak üzere pek çok 

düzenlemeyle yaşlılara yönelik ihtiyaçlara cevap verilmeye çalışılmaktadır. 

(ARSLANTAŞ, 2012 S:435 ) 

 

Yaşlılarda Sosyal Güvence:  Yaşlı erkek nüfusun % 51,8’i emekli olduğu, kadınlarda 

bu oranın % 7 olduğu bildirilmiştir. (BAŞARA ve ark. 2012) Türkiye’de sosyal 

güvencesi olmayan 65 yaş üstü kişiler için bazı sosyal güvenceler sağlanmaktadır. Fakat 

bu konuda bazı eksiklikler söz konusudur ve bu konuda kalıcı çözümlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yaşlı nüfusun % 65,3’ünün 750 TL’den daha az aylık gelire sahip 

hanelerde yaşadığı bildirilmiştir(BAŞARA ve ark. 2012) Bu rakam 2012 yılı Haziran ayı 

itibari ile belirlenmiş olan 2.675 TL lik yoksulluk sınırının çok altında kalmaktadır. 

(www.bembirsen.org.tr) Bu konuda önerilen çözümlerden birisi de ‘Sosyal Bakım 

Sigortası’dır (TUFAN 2012) Bu sisteme göre; yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak 

yaşlıların bakım sorunu çözülmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler: Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusla ilgili sorunlar daha fazla olmakla 

beraber Türkiye bu sorunla yeni yeni yüzleşmektedir. Gelecekteki öngörü de artması 

yönündedir. Türkiye’de beklenen yaşam süresinin artmış olması gelişmişlik göstergesi 

olması açısından sevindirici olsa da sağlık hizmetlerinin bu yönde planlanması konusunda 

bir zorunluluğu da ortaya koymaktadır. Öncelikle devlet tarafından bir ‘Yaşlı Sağlığı 

Politikası’ oluşturulmalıdır(UÇKU ve ŞİMŞEK 2012). Türkiye’de gelecek 20-30 yıl için 

öngörü yaşlılığın daha büyük sorunlara neden  olacağı yönündedir.  

Yaşlıların kendi haklarıyla ilgili olarak örgütlenmelerini beklemek kısıtlılıkları 

nedeniyle reel bir yaklaşım değildir. Hakların kullanılabilmesi ile ilgili düzenlemelerin 

devlet tarafından yapılması gerekmektedir. ‘Nitekim hayırseverlik, klasik sosyal politika 

araçlarının kamuoyuna getirdiği, “yük”lerin bir kısmını üstlenip, hak arama kültürü 

yerine itaat kültürünü beslediğinden kalıcı çözümler üretmemektedir (Akt: DURAL ve 

CON 2011). Haklar konusunda kalıcı çözümler üretmek için yasaların oluşturulması ve 

mutlaka uygulanması gerekmektedir. Yaşlılık konusunda alınacak önlemler ulusal bir 

politika olarak benimsenmelidir. Bu politikaların uygulanmasında kurumlar arası ve 

disiplinler arası işbirliği ön koşuldur.  

Yaşlılık dönemi, gençlik dönemindeki yaşantıların bir uzantısı gibi algılanmalıdır. 

1997 yılından beri Kanada’da uygulanmakta olan sağlıklı yaşlanmaya yönelik faaliyetler 

ülkemiz için örnek oluşturabilir. (BARAN ve ÖZVARIŞ 2012). 

Kadınların önceki süreçte üstlendikleri fiziksel ve sosyal sorumluluklar yaşlılık 

döneminde de yaşam kalitesini düşürmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da 

kadınların pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Son yıllarda okullaşma oranlarında görülen artış (www.sgb.meb.gov.tr) gelecek için 

umut vericidir. Fakat önümüzdeki 20-25 yıl içinde 60 yaşını geçecek herkes için eğitim 

http://www.bembirsen.org.tr/
http://www.sgb.meb.gov.tr/
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seferberliği başlatmak gibi önlemlerin alınması kaçınılmaz hale gelmektedir.  Eğitimin 

bilinç düzeyi üzerindeki etkisi düşünüldüğünde eğitimin yaygınlaştığı öngörüsüyle 

gelecek için umut verici bir perspektif oluşmaktadır. Eğitim yaşam kalitesini arttırması 

yönüyle de değerlendirilmelidir. Bu nedenle eğitim sadece okuma-yazma bilmekle 

sınırlandırılmamalı, yaşama kattığı pek çok değerle birlikte ele alınmalıdır. Bu değerlere 

iş ve meslek sahibi olmak da dahildir. Eğitim diğer sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak 

üzere yaşlılıkta ortaya çıkan pek çok sorunun çözülmesinde yardımcı olur.  

Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden aktif bir hayat yaşam kalitesini arttırır. Yaşlılara 

fiziksel rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin de 

verilmesi gerekmektedir. Sağlık Turizmi içinde ele alınan kaplıca turizmi yaşlılar için 

hem fiziksel hem de sosyal rehabilitasyon açısından değerlendirilebilir. Türkiye bu 

anlamda önemli ve gittikçe gelişen bir pazara sahiptir. Uygun fiyat ve hizmet kalitesi, 

gelecek için de oldukça olumlu bir öngörü oluşturmaktadır(www.yased.org.tr). 

 

Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında yakın gelecekte Türkiye’de yaşlı nüfus 

oranında gerçekleşecek artış konusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

 

 Kronik hastalıkların önlenmesi için gençlik döneminden itibaren sağlıklı beslenme 

alışkanlığı kazandırılmalı, yaşlıların beslenme şekli konusunda da hem sağlık 

çalışanlarına hem de yaşlılara ve yakınlarına eğitim verilmelidir. Özellikle Omega 3 ve 

Omega 6 içeren besinlerin tüketilmesi Alzheimer başta olmak üzere pek çok ruhsal 

hastalığın görülmesini de azaltacaktır. 

 Yaşlılıkta ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması için 

uygulanması gereken diyet konusunda da sağlık çalışanları ve yaşlılar eğitimle 

bilinçlendirilmelidir.  

 Ayrıca içki ve sigara gibi kronik hastalıklara neden olan unsurların azaltılması 

yönünde çalışmaların yapılması; yaşlanması beklenen nüfus için yapılacak en değerli 

yatırımlardan birisidir. 

 Geriatri polikliniklerinin açılması zorunlu hale gelmektedir. Bu poliklinikler birinci 

basamakta hizmet vermeli; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarla da 

paralel ve entegre şekilde çalışmalıdır. Sevk şekli özel olmalı ve ulaşım kurum tarafından 

sağlanmalıdır. 

 Evde bakım hizmetleri düşük maliyet sağlaması ve hastayı sosyal yönden 

desteklemesi nedeniyle arttırılmalıdır. Toplumsal ve bireysel faydaları göz önünde 

bulundurulduğunda evde bakım hizmetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

 Düşme riskini azaltmak için yaşlıların yaşadığı ortamlarda standart bazı 

uygulamalara gidilmeli, bu uygulamaların hayata geçirilmesi yasalarla desteklenmelidir. 

Böyle ortamların oluşturulması sadece yaşlılar için değil engelliler için de yaşam 

kalitesini arttıracaktır. 

 Ruhsal hastalıklar yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Sosyal 

rehabilitasyon çalışmalarının bu konuda destek sağlayacağı açıktır. Oğuzhanoğlu ve 

arkadaşlarının yaptığı psikodrama çalışmaları sonucunda depresyon düzeylerinde düşüş 

gözlemlenmiş olup sosyal rehabilitasyon çalışmaları içinde psikodrama çalışmalarına yer 

verilmesinin faydalı olacağı görülmektedir.  

http://www.yased.org.tr/
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 Yaşlıların hayata pozitif bakmalarını sağlayacak her türlü önlem alınmalıdır. Fiziksel 

durumlarına uygun egzersizlerin yapılması konusunda sağlık çalışanlarının da yaşlıların 

da yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu egzersizlerin düzenli olarak yapılması 

konusunda yaşlılar teşvik edilmelidir. 

 Yaşlıların sosyal yönden de desteklenmesi gerekmektedir. Toplumun ve özellikle 

sağlık çalışanlarının farkındalığı da bu noktada oldukça önem arz etmektedir. 

 Yaşlıların sosyal yaşam içinde yer almalarına olanak sağlayacak başta ulaşım olmak 

üzere çevresel sorunların çözülmesi de önem arz etmektedir.  

 Yaşlılar konusunda oluşturulmuş yasalar, bir yerde toplanmadığı için uygulamada ve 

denetimde yetersizliklere neden olmaktadır. Bu alanda gerekli düzenlemeler yapılmalı, 

yaşlılar ile ilgili yasalar tek çatı altında toplanmalı ve düzenlenmelidir.  

 Eğitime gereken önem verilmeli algının yaşla beraber azaldığı göz önüne alındığında 

öğrenme yaşı çok fazla ertelenmeden, bugün itibariyle 20-30 yıl sonrasına yatırım 

yapılmalıdır. 

 Tam istihdam ile sosyal güvence sağlanmalıdır. Yaşlılıkta sosyal güvence konusunda 

yaşanan eşitsizlik, gençlik döneminde özellikle kadınların çalışma hayatına teşvikini daha 

gerekli hale getirmektedir. 
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SAĞLIK TURİZMİ HASTANELERİNİN MİSYON İFADELERİ: TÜRKİYE, ABD, 
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ÖZET 

 

Misyon, hizmet sunduğu toplumun sağlık bakım ihtiyaçları ile sıkı bağlantı içinde 

olmalıdır ve geleceği planlamada ilk basamaktır. Örgüt üyelerine bir istikamet vermesi ve anlam 

kazandırması maksadıyla belirlenmiş ve örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun 

dönemli bir görev ve ortak bir değer olan misyon ifadesinin özellikle uluslar arası yoğun 

rekabetin yaşandığı sağlık turizmi sektöründe nasıl kullanıldığı bu araştırmanın temel konusunu 

oluşturmaktadır. Sağlık turizmi acentelerinin sayfalarında yer alan hastanelerin web siteleri 

taranmış ve Türkiye’den 43, ABD’den 41, Hindistan’dan 36, toplam 120 hastaneye ait misyon 

ifadelerine ulaşılmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda bir misyon 

ifadesinde bulunması gereken 9 öğenin ülkeler arasında farklılık olmaksızın hastaneler 

tarafından kullanılmadığı, genel olarak misyon ifadelerinde “yetkinlik” ve “ürün, hizmet” 

öğelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Misyon ifadelerinin geliştirilmesi ve kullanılması ile 

ilgili uluslar arası pazarda rekabet etmelerine karşın sağlık sektörü yöneticilerinin bilgili ve 

özenli olduklarını söylemek güçtür.  

 

Anahtar Kelimeler: Misyon, misyon ifadesi öğeleri, sağlık turizmi, stratejik planlama 

 

MISSION STATEMENTS OF HEALTH TOURISM HOSPITALS: COMPARISON 

BETWEEN TURKIYE, USA and INDIA 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to determine how the hospitals in health tourism market 

which in strong competitive environment use mission statement differentiate organisation from 

others and assign a direction to organization members. It has been scanned the web sites of the 

hospitals which are in health tourism agents pages. We found 43 statement from Turkiye, 41 

from USA and 36 from India and the contents were analysed. We found that the hospitals don’t 

use the nine statement items that should be in mission statements. Hospitals generally use three 

or four item in mission statement and mostly touch on “self-concept” and “product-service” 

items.ın conclusion, in spite of they are in international market the administrators of hospitals 

don’t comport informed and attentive to develop effective mission statement.  

 

Key Words: mission, mission statement,health tourism, strategic planning 
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1.Giriş 

 Sağlık turizmi ile ilgili tek bir tanım olmasına rağmen, geniş anlamda insanların sağlık 

nedeni ile seyahat etmesi olarak tanımlanabilmektedir. Demografik ,   ekonomik ve yaşam tarzı 

ile ilgili pek çok faktör bu turizm türünü desteklemektedir )Atles,2005:263). Turistlere alışılmış 

turizm aktivitelerinin dışında, özellikle sağlığı geliştirme hizmet ve olanaklarını sunan turizm 

destinasyonu olan sağlık turizmine yönelik sağlık hizmetleri, tıbbı işlem, hidroterapi, kilo 

kontrolü ve benzeri gibi işlemler olabilir )Goodrich,1991:107-114). 

Her yıl yaklaşık olarak 4 milyon hasta, sağlık amacı ile yurtdışı seyahat 

gerçekleşmektedir. Sağlık turizminde dünya pazarı 20 milyar ile 40 milyar dolar arasında 

değerlenirken, bu rakam ,60 milyar dolara kadar da çıkabilmektedir. Toplam tutarın yaklaşık 7 

milyar doları Asyaya gitmektedir. Sağlık turizmi dünya genelindeki toplam turizm miktarının 

%5ini oluşturmaktadır. Bu sektör, her yıl %20 büyüyen 60 milyar dolarlık bir pazara sahiptir. 

Medikal turizm pazarında talep Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Orta Doğu olarak üç 

bölgede yoğunlaşırken, bu bölgelerdeki talebin destinasyonlara dağılımı bakımından; Avrupalı 

medikal ziyaretçilerin favori ülkesi Hindistan, Malezya ve Tayland’dır. Malezya İslami 

referansı nedeni ile Orta Doğu pazarına hakimdir. Singapur, Japon pazarının temel 

destinasyonudur. Küba doğal olarak Orta Amerika pazarına yönelmiştir(İçöz, 2009:2263).  

Sağlık turizmi pazarındaki lider ülkeler Tayland, Hindistan ve Singapur dur.  Asya da 

bu alanda aktif olan diğer ülkeler ise Kore, Malezya ve Filipinlerdir )Reisman,2010: 17). 

Bu turizmin gelişmesinde en önemli etken düşük tedavi giderlerinin yanı sıra, bu 

ülkelerdeki gelişen tıp teknolojisi, düşük ulaştırma giderleri ve internet pazarlaması gibi 

etkenlerdir (Connel, 2006:1) 

Her geçen gün büyüyen bu pazarda ülkelerarası rekabet de hız kazanmıştır. Coğrafi 

alanlar arasındaki rekabete pek çok çalışmada stratejik yönetim bakış açısı ile 

değinilmiştir(Gonzales ve Lalcon, 2003:720). Bu açıdan stratejik planlamaya ve önemine 

değinmek gerekmektedir.  

Stratejik planlama, işletmenin ya da organizasyonun çevresiyle arasındaki ilişkileri 

düzenleyen ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla kaynaklarını harekete geçiren bir 

anlam taşımaktadır. Bir organizasyonun varlık nedeninin ortaya konması ve başarması gereken 

görevin ne olduğunun belirlenmesi önemlidir ( Sözen ve Sunay,2010:120). Stratejik planlama, 

bir örgütte görev almakta olan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt yöneticisinin tam 

desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Bu anlamda paydaşların 

gereksinim ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların örgütün misyonu, hedefleri ve 

performans ölçümünün belirlenmesinde etkin rol oynamasını ifade eder ( Demir ve Yılmaz, 

2010: 69) 

Stratejik planlama örgütlerin misyonu çerçevesinde yapılır (Küçük ve Süleymanoğlu, 

2008:406) ve stratejik yönetimin uygulanmasında önemli araçlardan biri olan misyon ifadeleri 

son yıllarda bir çok araştırmanın konusu olmaktadır (Köseoğlu, 2010:64).  

 Misyon, en geniş ve en üst seviyeli organizasyonel amaç olarak tanımlanabilir. Misyon, 

bir örgütün varolma nedenidir. Misyon, uzun dönemde örgütün başarısını artırarak stratejik 

yönetimin etkili olmasını sağlayan ve strateji oluşturma sürecinin başlangıcı olan önemli bir 

kavramdır. Bunun yanı sıra misyon bütün amaç ve planların geliştirilmesinin de temelini 

oluşturur. Bu bakımdan misyon, örgütün değerlerini, isteklerini ve varlık sebebin 

tanımlamaktadır ve örgütü benzerlerinden ayıran temel faaliyet alanları ve çalışmaların genel bir 

tanımını ifade etmektedir. Misyon, bir örgütün varlığının temel amacını tanımlar. Bir misyonun 

en önemli fonksiyonu, örgütteki tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesidir (Özdaşlı ve 

ark,2012: 2). 
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1.1.  Misyon İfadeleri 

Latince missio kelimesinden türetilen misyon; aslında göndermek anlamında olup 

günümüzdeki kullanılışıyla “üstlenilen bir görev” anlamına gelmektedir (Leblebici, 2008 :66). 

Misyon “örgütsel değerlerin resmi ilanı” olarak nitelendirilmektedir (Brown ve Yoshioka , 

2003: 6). Misyonlar; örgütlerin genel felsefesi, örgütün kendisini nasıl gördüğü, hedeflenen 

pazar ve müşteri kitlesi, üretilecek mal ve hizmetler, kullanılacak teknolojiler ve vermek istediği 

imaj gibi hususları kapsamalıdır (Karaman,2005: 51). Farklı bir yaklaşımla misyon“örgüte 

yürütmekte olduğu iş ve paydaşlarıyla olan ilişkilerini belirlemesinde yol gösteren inanç, değer 

ve ilkeler topluluğu” olarak ifade etmektedir (Ackoff ,  1987: 30-31). 

Örgütün varlık nedeni olarak karşımıza çıkan misyon, örgütün temel gereksinimlerini ve 

sorunlarını ortaya koyar. Bu bakımdan stratejik planlamalar, ortaya çıkan misyonlar 

çerçevesinde yapılır (Küçüksüleymanoğlu, 2008: 406). Misyon, uzun dönemde işletmenin 

başarısını arttırmanın ve stratejik yönetimin etkili olmasının başlangıç noktasını oluşturan en 

önemli kavramdır. Misyon, örgüt üyelerine bir istikamet vermesi ve anlam kazandırması 

maksadıyla belirlenmiş ve örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli bir 

görev ve ortak bir değer şeklinde tanımlanabilir (Dinçer, 2004:9-10). Pearce ve David ise 

misyon ifadelerinde, müşteri ve pazar hedeflerinin özelleştirilmesi, ürünlerin veya hizmetlerin 

ilkeleri, coğrafi olarak bölge, temel teknolojilerin kullanımı, gelişme, süreklilik ve karlılık, 

felsefe, temel yetkinlik, kamu imajı ve çalışanlara değer verilmesi konusundaki bilgilerin yer 

almasını önermektedir (Pearce ve David, 1987: 109).  

 

 

 

1.2. Hastanelerde Misyon İfadeleri 

Bir misyon ifadesi, hastanenin amaçlarının resmi ifadesidir ve varlıklarının temel 

sebebidir. Misyon, hizmet sunduğu toplumun sağlık bakım ihtiyaçları ile sıkı bağlantı içinde 

olmalıdır ve geleceği planlamada ilk basamaktır. Bir sağlık kurumunun varlık nedenini 

belirleyen ve diğer sağlık kurumlarından ayıran, yazılı olan veya olmayan çok genel amaçları 

içerir. Sağlık kurumunun, ürün, hizmet ve Pazar bakımından genel faaliyetlerini tanımlamakta, 

sağlık kurumuna ve personeline yönelim kazandırmakta, kararlarda bütünlüğü 

sağlamaktadır(Köseoğlu ve Ocak, 2010: 68).  

Hastanelerin misyon ifadeleri ile ilgili literatürde sınırlı çalışmaya rastlanmıştır. Vandijk 

ve arkadaşlarının 2007’de yaptıkları çalışmada Flaman kar amacı gütmeyen sağlık kurumlarında 

yöneticileri, misyon ifadelerini enerji kaynağı, karar almada rehber ve yöneticilerin 

davranışlarını değiştiren unsur olarak dikkate almaktadırlar. Williams ve arkadaşlarının 

Kanada’da 2005 yılında gerçekleştirdikleri araştırmada, Kanada hastanelerinin misyon ifadeleri 

içerik analizi ile incelenmiştir. Misyon ifadelerinin içerik ve uzunluk olarak değişiklik 

gösterdiği tespit edilmiştir. İfadelerde hasta bakımı öneminin birincil olarak göze çarptığı 

belirtilmiştir. Bolon’un 2005’te Amerika’da yaptığı çalışmaya göre hastaneler misyon 

ifadelerini oluşturmada diğer sektörlere göre daha geride kalmışlardır. Bart ve Tabone 1999’da 

Kanada’da yaptıkları çalışmada geçerli misyon ifadesi bileşenlerinin hastanelerin performansı 

üzerinde büyük oranda davranışsal ve finansal etki yarattığını bildirdiler.  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Bu araştırmanın amacı sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren hastanelerin misyon 

ifadelerinin incelenmesi ve ülke karşılaştırmasının yapılmasıdır. Bu bağlamda hastanelerde 

misyon ifadesini oluşturan öğelerin tamamının kullanılıp kullanılmadığı, eğer tamamı 

kullanılmıyorsa aynı anda kaç tane ve hangi öğelerin kullanıldığı, hastanelerin misyon 

ifadelerini oluşturan öğelerin kullanımında bir benzerlik olup olmadığının belirlenmesi, ayrıca 

ülkelere ve hastanelerin büyüklüklerine göre misyon ifadeleri kullanımında farklılık olup 

olmadığının tespiti amaçlanmaktadır.  
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Araştırmanın hipotezleri aşağıda sıralanmıştır: 

Hipotez 1: Hastanelerin misyon ifadelerini oluşturan öğelerin kullanımında farklılık 

vardır.  

Hipotez 2: Ülkelere göre hastanelerin misyon ifadelerini oluşturan öğelerin 

kullanımında farklılık vardır.  

 Hipotez 3: Hastanelerin büyüklüklerine göre misyon ifadelerini oluşturan öğelerin 

kullanımında farklılık vardır.  

 

2.2. Araştırmanın Kapsam ve Sınırları 

Dünya genelinde medikal turizm pazarına Asya ülkeleri hakim durumdadır. Özellikle 

Hindistan düşük fiyatlarıyla pazarda önemli bir yer edinmiştir. Hindistan, medikal turizmin 

merkezi olarak kabul edilmektedir. Ülkeyi 2002 yılında sadece 150.000 civarında, 2005’te ise 

500.000 hastanın ziyaret ettiği tahmin ediliyor. 2012 yılında medikal turizm sektörü hacmini 1,2 

milyar pounda yükseltmeyi hedeflemektedir.( Öztürk ve Bayat,2011:149). 

Hindistan’daki büyük hastane zincirleri yabancı hastalar için özel tercümanlar istihdam 

ederken, büyük oranda İngilizce konuşabilen bir ülke olmasının avantajlarından da 

yararlanılmıştır. Teknolojinin batılı ülkeler düzeyine getirilmesine, doktorların deneyimli ve 

batılı prosedürlere aşina olmasına rağmen, işgören maliyetleri çok düşüktür ve sigorta daha az 

masraflıdır. Bu ülkede kalp ameliyatı gibi enfeksiyon riski yüksek ameliyatlarda bile başarı 

oranları dünyanın en iyi hastaneleri ile karşılaştırabilir durumdadır (Connel, 2006:5). 

Gelişmiş medikal teknoloji ve ileri uzmanlık seviyelerinden faydalanmak isteyen 

medikal turistlerin büyük bir kısmının tercihi ise ABD olmaktadır (www.healthbase.com). 2008 

yılında 400.000den fazla kişi medikal müdahale için ABD ye gitmeyi planlamıştır. Özellikle 

Ortadoğu, Güney Afrika ve Kanada, ABD de üretilen sağlık hizmetlerinin %2sini 5 milyar 

dolara satın almıştır )Reisman,2010: 21). 

Türkiye’de sağlık turizmi için yapılmış milyarlarca dolarlık yatırımlara rağmen talep 

yeterli ve henüz istenen düzeyde değildir. Bunun nedeni de konuyla ilgili olarak yurt dışında 

tanıtımların az olması ve etkili bir satış ve pazarlama ağının kurulmamış olmasıdır 

(İçöz,2009:2271). 

Çalışmanın kapsamını Türkiye, Hindistan ve ABD’de sağlık turizmi alanında faaliyet 

gösteren hastaneler oluşturmaktadır. Shepherd ve Fell (1998), hastane web sitelerini 3 kuşakta 

kategorize etmektedirler. 1. kuşak web siteleri, örgütün basılı tanıtım materyallerinin elektronik 

sürümlerine benzemektedirler. Kolayca ve ucuz olarak geliştirilir, fakat tipik olarak kurumun 

tarihçesi, misyon ifadesi, ürün ve hizmet listesi, basın haberleri ve kurum bilgileri gibi basit 

tanıtımları içerir ve nadir olarak değişirler. Biz de bu çalışmada misyon ifadelerine ulaşmak için 

hastanelerin web sitelerini taradık. Sağlık turizmi acentelerinin sayfalarında yer alan 

hastanelerin web siteleri taranmış ve Türkiye’den 43, ABD’den 41, Hindistan’dan 36, toplam 

120 hastaneye ait misyon ifadelerine ulaşılmıştır.  

 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmanın hipotezlerini analiz edebilmek için, yazılanların veya söylenenlerin 

sistematik hale getirerek hangi sıklıkta olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan nitel 

araştırma yöntemi olan içerik analizi (Hepkul 2002) kullanılmıştır. Elde edilen misyon ifadeleri 

iki araştırmacı tarafından içerik analizi yöntemi ile Pearce ve David’in sıklıkla kullanılan 9 

öğesine göre irdelenmiştir (Tablo 1). Misyon ifadeleri belirtilen öğeleri içeriyorsa “1” 
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içermiyorsa “2” kodlaması yapılmıştır. Hipotezleri analiz etmek için non-parametrik testlerden 

ki-kare testi ve üç veya daha fazla grup arasındaki benzerliği/farklılığı araştıran kruskal-wallis 

testi yapılmıştır.  

 

Tablo 1. İçerik Analizinde Kullanılan Misyon İfadeleri Unsurları 

 Unsurlar Cevaplanması Gereken Sorular 

Müşteriler İşletmenin müşterileri kimlerdir? 

Ürünler/Hizmetler İşletmenin ürünleri veya hizmetleri nelerdir? 

Yer/Piyasalar İşletme hangi piyasada veya hangi bölgede rekabet etmektedir? 

Teknoloji İşletmenin temel kaygısı teknoloji midir? 

Süreklilik, Büyüme ve 

Karlılık İşletme ekonomik hedeflerinde kararlı mıdır? 

Felsefe 
İşletmenin temel değerleri, inançları, arzuları ve temel özellikleri 

nelerdir? 

Yetkinlik İşletmenin temel yetkinliği nedir veya rekabet avantajı nedir? 

Kamu Kaygısı İşletme sosyal kaygılara duyarlı mı? 

Çalışanlar İşletme çalışanlarına değer veriyor mu? 

Kaynak: Pearce and David, 1987:109 

 

3. Bulgular 

Misyon ifadelerinde kullanılan ve kullanılmayan öğelerin frekans analizi ile bunun 

sonucunda yapılan ki-kare testinin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Hastanelerin misyon 

ifadelerini oluşturan öğelerin kullanımında farklılık vardır hipotezi güçlü bir şekilde kabul 

edilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 8 öğenin kullanımında farklılık görülmektedir (p<0.05). 9 

öğeden sadece “Ürünler/hizmetler” öğesinin kullanımında hastaneler arasında benzerlik tespit 

edilmiştir.  

Öğelerin kullanılıp kullanılmamasına göre yapılan frekans analizine göre örneklemin 

%77,5’i yetkinlik, %47,5’i ürünler/hizmetler, %35,8’i teknoloji öğesini kullanmıştır. Yine 

örneklemin %85’i süreklilik, büyüme ve karlılık, %78,3’ü yer/piyasalar, %75’i ise müşteriler 

öğesini kullanmamaktadır.  

Tablo 2. Misyon İfadelerini Oluşturan Öğeler ve Kullanımı Arasındaki İlişki 

 

Öğeler 

Öğeleri Kullanan 

Hastaneler 

Öğeleri 

Kullanmayan 

Hastaneler  

 

p-value 

N % N % 

Müşteriler 30 25,0 90 75,0 30.000 0.000* 

Ürünler/Hizmetler 57 47,5 63 52,5 0.300 0.584 

Yer/Piyasalar 26 21,7 94 78,3 38.533 0.000* 

Teknoloji 43 35,8 77 64,2 9.633 0.002* 

Süreklilik, Büyüme ve 

Karlılık 18 15,0 102 85,0 58.800 0.000* 

Felsefe 35 29,2 85 70,8 20.833 0.000* 

Yetkinlik 93 77,5 27 22,5 36.300 0.000* 

Kamu Kaygısı 34 28,3 86 71,7 22.533 0.000* 
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Çalışanlar 41 34,2 79 65,8 12.033 0.001* 

p<0.05 

 

 Hipotez 2’nin analizi için her bir ülkenin öğeleri kullanıp kullanmadığının frekans 

dağılımı, bu dağılıma göre ki-kare testi ve her bir ülkede kullanılan öğeleri tespit etmek 

amacıyla üç veya daha fazla grup arasındaki benzerliği/farklılığı araştıran kruskal-wallis testi 

yapılmıştır (Tablo 3). Buna göre “ürünle hizmetler”, “yer/piyasalar”, “teknoloji”, süreklilik, 

büyüme ve karlılık”, “felsefe”, “kamu kaygısı” öğelerinin kullanımında farklılık tespit 

edilmişken; “müşteriler”, yetkinlik”, “çalışanlar” öğelerinin kullanımında benzerlik 

bulunmaktadır. Ülkelere göre hastanelerin misyon ifadelerini oluşturan öğelerin 

kullanımında farklılık vardır hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 3. Ülkelere Göre Misyon İfadelerini Oluşturan Öğeler ve Öğelerin Kullanımı 

Arasındaki İlişki  

Misyon İfadelerini 

Oluşturan Öğeler 

 

 

Hindistan ABD Türkiye Kruskal-

Wallis 

Analizi 
n=36 n=41 n=43 

Öğelerin Kullanımı (%) H ratio 

            X
2
, p-value p-value 

Müşteriler 
12 12 6 4.492 

%33 %29 %14 0.106 

Ürünler/Hizmetler 
13 26 18 6.530 

%36 %63 %42 0.038* 

Yer/Piyasalar 
3 16 6 14.623 

%8 %39 %14 0.001* 

Teknoloji 
9 12 21 5.259 

%25 %29 %49 0.072* 

Süreklilik, büyüme ve karlılık 
6 2 10 5.624 

%17 %49 %23 0.060* 

Felsefe 
15 7 13 5.602 

%42 %17 %30 0.061* 

Yetkinlik 
30 28 35 3.044 

 %83 %68 %81 0.218 

Kamu Kaygısı 
6 18 10 7.788 

%17 %44 %23 0.020* 

Çalışanlar 
9 14 18 2.456 

%25 %34 %42 0.293 

              P<0.1 

 

Tablo 4’te görülüyor ki, Hindistan’da yer alan hastanelerin misyon ifadelerinde ilk 

sırada yetkinlik öğesi, ikinci olarak felsefe ve üçüncü olarak da ürünler/hizmetler 

kullanılmaktadır. ABD’de yine benzer şekilde ilk sırada yetkinlik, ikinci sırada 

ürünler/hizmetler, üçüncü sırada ise kamu kaygısı yer almaktadır. Türkiye’de ise diğer iki 

ülkede olduğu gibi ilk sırada yetkinlik öğesi yer alırken ikinci sırada teknoloji, üçüncü sırada 

ürünler/hizmetler ve çalışanlar aynı anda yer almaktadırlar.  
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Tablo 4. Ülkelere Göre Misyon İfadelerinde En Çok Kullanılan Öğelerin Sıralamaları 

 Hindistan A.B.D Türkiye 

1. Yetkinlik Yetkinlik Yetkinlik 

2. Felsefe Ürünler/Hizmetler Teknoloji 

3. Ürünler/Hizmetler Kamu Kaygısı Ürünler/Hizmetler – Çalışanlar 

 

Hipotez 3’ün analizi için büyüklüklerine göre hastanelerin öğeleri kullanıp kullanmadığının 

frekans dağılımı, bu dağılıma göre ki-kare testi ve her bir ülkede kullanılan öğeleri tespit etmek 

amacıyla üç veya daha fazla grup arasındaki benzerliği/farklılığı araştıran kruskal-wallis testi 

yapılmıştır (Tablo 5). Misyon ifadelerini oluşturan öğelerin kullanımı ile ilgili sadece 

“yer/piyasalar” öğesinin kullanımında farklılık tespit edilmiş olup diğer öğelerin kullanımında 

hastanelerin büyüklüklerine göre farklılık bulunmamaktadır. Bu durumda hastanelerin 

büyüklüklerine göre misyon ifadelerini oluşturan öğelerin kullanımında farklılık vardır 
hipotezi reddedilmiştir.  

Tablo 5. Hastane Büyüklüklerine Göre Misyon İfadelerini Oluşturan Öğeler ve 

Öğelerin Kullanımı Arasındaki İlişki  

 Misyon İfadelerini 

Oluşturan Öğeler 

 

  

  

0-100 101-250 251-500 501-1000 

1001 ve 

üzeri 

Kruskal-

Wallis 

Analizi n=15 n=34 n=32 n=23  n=16 

Öğelerin Kullanımı (%) H ratio 

X2, p-value p-value 

Müşteriler 
6 8 3 7 6 7.637 

%40 %23,5 %9,4 %30,4 %37,5 0.106 

Ürünler/Hizmetler 
8 12 13 13 11 6.436 

%53,3 %35,3 %40,6 %56,5 %68,8 0.169 

Yer/Piyasalar 
2 4 1 9 6 9.681 

%13,3 %11,8 %15,6 %39,1 %37,5 0.046* 

Teknoloji 
5 13 10 10 5 1.140 

%33,3 %38,2 %31,2 %43,5 %31,2 0.888 

Süreklilik, büyüme ve 

karlılık 

1 5  6 3 3 1.406 

%6,7 %14,7 %18,8 %13 %18,8 0.843 

Felsefe 
5 14 7 5 4 4.038 

%33,3 %41,2 %21,9 %21,7 %25 0.401 

Yetkinlik 
11 24 27 19 12 2.330 

%73,3 %70,6 %84,4 %82,6 %75 0.675 

Kamu Kaygısı 
1 10 7 10 6 7.343 

%6,7 %29,4 %21,9 %43,5 %37,5 0.119 

Çalışanlar 
4 11 11 8 7 1.074 

%26,7 %32,4 %34,4 %34,8 %43,8 0.898 

p<0,10 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

 Her işletmenin bir varoluş nedeni ve hedefleri vardır. İşletmeler aynı sektörde aynı işi 

yapsalar bile kimlikleri, değer yargıları, iş yapış şekilleri, stratejik hedef ve amaçları birbirinden 
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farklılaşır. Misyon ile işletme, değerlerini ortaya koyar, kendine özgü bir kimlik kazanır ve 

kendine benzer işletmelerden ayrılır (Koçel,2001: 92). 

Hastanelerin misyon ifadeleri üzerine uluslararası literatürde çok sınırlı çalışmalar 

bulunmaktadır (Bolon 2005). Gibson, Newton ve Cochran  (1990) tarafından yapılan çalışmada 

hastanelerin misyon ifadelerinde yöneticilerin en çok tercih ettiği öğelerin “örgütsel felsefe” ve 

“müşteri veya temel pazar amaçları” nın olduğunu tespit etmişlerdir. Forehand (2000) ise 

yaptığı çalışmada hastanelerin açıkladığı misyon bildirgesinin içerikleri yönünden diğer üretim 

işletmelerinden farklı olduğunu göstermiştir (Köseoğlu ve  Ocak,2010:63). 

 

Bu çalışma sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren hastanelerin misyon ifadelerinde 

kullandıkları öğeleri tanımlayarak bu ifadelerin ülkelere ve büyüklük durumlarına göre farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  

Köseoğlu ve Ocak’ın 2010 yılında yaptıkları, misyon ifadelerini oluşturan öğelerin 

kullanımı ile ilgili özel ve kamu hastaneleri karşılaştırmasına yönelik araştırmalarında(Köseoğlu 

ve Ocak,2010:76-77) genel olarak hastanelerin misyon ifadelerinde felsefe, müşteriler, kamu 

kaygısı ve çalışanlar öğelerine daha çok yer verdikleri görülmüştür. Bizim çalışmamızda ise 

genel olarak hastanelerin misyon ifadelerinde yetkinlik, ürünler/hizmetler ve teknoloji öğelerine 

daha çok yer verildiği görülmektedir. Araştırmamızda yer alan hastanelerin sağlık turizmi 

faaliyetlerine önem veren hastaneler olması ve bu alandaki rekabetin fazlalığı bu farklılığı 

ortaya çıkaran neden olarak görülebilir nitekim çalışmamızda yer alan Türkiye hastanelerinin 

misyon ifadelerine baktığımızda Köseoğlu ve Ocak’ın çalışmalarında yer alan hastanelerden 

farklı olarak yetkinlik, teknoloji, ürün/hizmet ve çalışanlar öğelerinin daha çok yer aldığını 

görüyoruz.  

Köseoğlu ve Ocak’ın bulguları ile paralel olarak araştırmamızda yer alan hastanelerin 

misyon ifadeleri çoğunlukla üç ve dört öğeden oluşmaktadır. Yine Köseoğlu’nun 2008 yılında 

yaptığı çalışmada ) Köseoğlu., 2008 : 94 ( KOBİ’lerin genellikle üç ya da dört öğenin misyon 

ifadelerinde kullanıldığı görülmektedir.  Gibson ve arkadaşlarının 1990’da gerçekleştirdikleri 

çalışmada ifade ettikleri gibi hastaneler, misyon ifadelerinin içeriğini belirleme konusuna 

yeterince önem göstermemektedirler.  

 

Farklı sektörlerin misyon ifadelerini oluşturan öğelere yönelik yapılan çalışmalara baktığımızda 

Peyrefitte ve David’in 2006 da ABD’de ve Jandaghi ve Miyandehi’nin 2011de İran’da 

yaptıkları çalışmaların  sonuçlarına göre Her iki ülkede bankacılık sektöründe “müşteriler”, 

ABD gıda üretimi sektöründe  “ürün ve hizmetler”, İran plastik sektöründe “teknoloji”, 

öğelerinin misyon ifadelerinde daha çok yer aldığı görülmektedir. Bizim çalışmamızda ise 

ülkeler arasında farklılık olmaksızın sağlık turizmi sektöründe “yetkinlik” öğesi misyon 

ifadelerinde en çok kullanılan öğe olarak belirlenmiştir. Sağlık turizmi pazarının her geçen gün 

büyüyen bir pazar olması dolayısıyla ülkeler ve hastaneler bu pazardan daha fazla pay alabilme 

konusunda çaba göstermektedirler. 2004 yılında 40 milyar dolar olan pazarın, 2012 yılında 100 

milyar dolara ulaşması beklenmektedir (Herrick,  2007:1). 

Uluslar arası hasta hareketlerinden faydalanmak isteyen hastanelerin, “işletmenin temel 

yetkinliği nedir veya rekabet avantajı nedir” sorusunun cevabı olan “yetkinlik” öğesini misyon 

ifadelerinde öncelikli olarak kullanması rekabet avantajı sağlamak istemesine bağlanabilir.  

Ülkelere göre misyon ifadeleri öğelerinin kullanımına baktığımızda Türkiye’deki 

hastanelerin “teknoloji” öğesini ABD ve Hindistan hastanelerine göre daha fazla kullandığı 

görülmektedir. Hindistanın sağlık turizmi pazarında Türkiye’ye göre  fiyat avantajının daha 

fazla olduğunu düşünürsek, Türkiye’deki hastanelerin teknoloji ve kalite unsurlarını avantaj ve 

farklılık olarak kullandığını söyleyebiliriz. 

Ülkeler arası farklılık olmaksızın, bulunması gereken dokuz misyon ifadesi öğesinden 

genellikle üç ile dördünün kullanıldığı tespit edilmiştir. Uluslar arası rekabetin fazla olduğu ve 
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özellikle web tanıtımlarının yaygın olarak kullanıldığı sağlık turizmi sektörüne dahi  misyon 

ifadelerinin kullanımına yönelik geçmiş çalışmalarda diğer sektörlere getirilen eleştiriler 

getirilebilir. Yöneticiler tarafından misyon ifadesinin öneminin anlaşıldığını söylemek zordur. 

Yöneticilerin hastane misyon ifadelerini oluştururken diğer sektörlerde olduğu gibi rakip 

hastanelerden etkilenmiş olduğunu ifadelerdeki benzerliklere bakarak söyleyebiliriz.  
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HASTANE İŞLETMELERİNDE BÖLÜM MALİYET ANALİZİ 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 

HASTANESİNDE BİR UYGULAMA 

 

Yunus Emre ÖZTÜRK

 

Özgün ÜNAL


 

Halil TÜRKTEMİZ


 

 

ÖZET 

 

Sağlık hizmetleri sunan sağlık işletmelerinin diğer işletmelerden farklı olması, 

sağlık kurumlarında yapılan işlerin oldukça karmaşık ve değişken olması, maliyetlerin 

tam olarak hesaplanmasını güçleştirmektedir. Hastane işletmelerinin sunduğu sağlık 

hizmetlerinin ücretlerinin hastaneler tarafından belirlenememesi, hastane yöneticilerini 

maliyetleri kontrol altına almaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda hastane yöneticileri 

sunulan sağlık hizmetlerini en düşük maliyetle, maksimum nitelikte üretmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nin 2013 yılı verileri kullanılarak hastane esas üretim merkezlerinden 5 

bölümün (genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon. acil servis, kalp damar cerrahi ve 

ortopedi) birim maliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Hastane bilgi sistemi, istatistik, insan kaynakları, maaş tahakkuk, faturalandırma 

ve satınalma birimlerinden elde edilen veriler kullanılarak yatan hasta sayısı, poliklinik 

muayene sayısı, kullanım alanları, bölüm gelirlerinin toplam gelire oranı, ameliyathane 

kullanım oranı, bölüm geliri gibi dağıtım anahtarları yöntemi kullanılarak birim 

maliyetler hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada, yapılan analiz sonucunda hastanenin giderlerinin %30,19’unun 

personel sabit maliyetlerinden, %5,32’sinin personel değişken maliyetlerinden, 

%17,82’sinin eczane masraflarından, %14.69’unun tıbbi sarf ve malzeme giderlerinden, 

%8,40’ınında doğal gaz, elektrik, su, telefon giderlerinden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hastane; maliyet kontrolü; bölüm maliyetleme; bölüm gelirleri 
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HOSPITAL MANAGEMENT COST ANALYSIS CHAPTER 

NECMETTİN ERBAKAN MERAM MEDİCAL FACULTY HOSPİTAL 

UNIVERSITY AN APPLICATION 

ABSTARCT 

 

The difference from other facilities with health care facilities that offer medical 

services, the variability and complexity of the work in health care institutions difficult to 

calculate the exact costs.The prices of health care services that offered by hospital 

enterprises can not determined by them led hospital administrators to take control of the 

costs. Therefore, hospital administrators aims to produce the medical services that offered 

with minimum costs and maximum qualification.  

In this study; some departments’ segments revenue and costs at Necmettin Erbakan 

University Meram Faculty of Medicine that 5 sectors of the main production services 

(general surgery, anesthesia and re-animation, emergency room, cardiovascular surgery and 

orthopedics) studied by using data from January, 2013. 

The segments revenue has calculated by using the datas from hospital information 

system, statistics, human resources, billing and purchase departments with the methods of  

number of patients hospitalized, number of polyclinic examinations, application areas, 

segments ratio of revenues to total income, operating room utilization, distribution keys such 

as segment revenue. 

In this study;  as a result of analysis has made, the conclusion that has occured 

%30,19 of hospital expenses from constant staff costs, %5,32 of it from variable staff costs, 

%17 of it from pharmacy expenses, %14.69 of it from medical consumables and material 

expenses, %8,40 of it from natural gas, electricity,  water and phone expenses. 

 

Keywords: Hospital; cost control; depertmantal costing; departmental incomes. 

1. Giriş 

İşletmelerin kuruluş amaçlarından birisi de kâr elde etmektir. Bu durum 

işletmeleri, ürettikleri mal veya hizmetten elde edecekleri gelirin yüksek olması için 

çabalamaya itmektedir. İşletme yöneticileri de, gelirleri yükseltmek için birçok yol dener, 

bunlardan birisi de ürettikleri mal ve hizmetlerin maliyetlerini kontrol altında tutmaya 

çalışmadır.  
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Sağlık işletmeciliğinde bulunan yöneticiler planladıkları hedeflere ne ölçüde 

ulaştıklarını belirlemek, gelecek dönemlere ilişkin planlama yapmak ve karar verebilmek 

için oluşturulan maliyet muhasebesi sistemini ve onunla ilgili kavramları iyi bilmeli ve 

analiz etmelidirler (Toraman, 2010:24).    

Topluma sağlık hizmeti sunan hastanelerin maliyetleri yöneticiler açısından 

oldukça önem arz etmektedir. Çünkü; hastane işletmeleri tarafından sunulan hizmetlerin 

hastaneler tarafından ücretlerinin belirlenememesi hastane yöneticilerini maliyetleri 

kontrol altına almaya yönlendirmiştir (Kısakürek, 2010:230).       

Bu çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nin 2013 yılı verileri kullanılarak hastane esas üretim merkezlerinden beş 

bölümün (genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon, acil servis, kalp damar cerrahi ve 

ortopedi) gelir gider verileri incelenmiştir. Çalışmada, bölüm maliyetleri hesaplanmış ve 

bu veriler ışığında birimlerin maliyet kalemlerinin neler olduğu saptanmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışma, maliyet belirleme, maliyet kontrolü, bütçeleme, fiyat ve fark 

belirleme, performans geliştirme ve yükseltme gibi alanlarda hastane yönetimine yol 

göstermesi açısından önemlidir. 

  

1.1.   Maliyet Kavramı  

Maliyet kavramı; en geniş anlamıyla bir amaca ulaşmak, bir nesneye sahip 

olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür (Uslu,1985:33). Bir başka kaynakta 

maliyet şöyle tanımlanmış; bir mal veya hizmetin edinilmesi için, dönem içinde yapılan 

harcamalarla, daha önceki dönemlerde yapılan harcamaların parasal tutarıdır 

(Karasioğlu,2007:91). 

 

1.2.   Hastane İşletmelerinde Maliyet Analizi 

Hastane maliyetlerini etkileyen faktörleri, kapasite ve kapasite kullanımı, 

kullanılan teknoloji, hasta sevk zincirinde yer alınan kademe, hizmet sunulan nüfusun 

miktarı ve epidemiyolojik yapısı, hastanede mevcut olan klinikler ve yatakların kliniklere 

göre dağılımı şeklinde sıralamak mümkündür (Yıldırım, 1994:130). 

 

Sağlık hizmetlerini toplumsal alanda etkili olabilmesi, başka bir ifadeyle 

toplumun sağlık statüsünde arzulanan değişiklikleri yaratabilmesi için bir takım 

özelliklere sahip olmalıdır. Etkili sağlık hizmetinde özellikler; kolay kullanılabilirlik, 

kalite, süreklilik ve verimliliktir (İbicioğlu ve can, 2008:258). Sağlık hizmetlerinin 

verimli olabilmesi için de, sunulan sağlık hizmetini; en az maliyetle, maksimum düzeyde 

sağlık hizmeti sunulmasıdır. Bunun için de hastane yöneticilerinin; maliyetleri azaltmaya 

çalışırken, aynı zamanda kaliteyi yükseltmeye çalışmaları gerekmektedir. Hastane 

yöneticileri düşük maliyette sağlık hizmeti sunabilmeleri için sürekli maliyet analizi 

yapmaları, maliyetleri kontrol altında tutmalı ve ona göre planlar yapmalıdırlar. 

 

Hastane işletmeleri maliyet analizi, hastane yöneticilerinin verecekleri kararlarda 

önemli bir noktaya sahiptir. Hastane yöneticileri, maliyetleri kontrol altına aldıkları 
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takdirde, finansal veriler üzerindeki etkinlikleri artabilmekte ve yapacakları harcamaların 

planlamasını daha rahat yapabilmektedirler.  

 

1.3.   Hastane Maliyetlerine Etki Eden Faktörler 

Hastane maliyetlerini etkileyen faktörleri, kapasite ve kapasite kullanımı, 

kullanılan teknoloji, hasta sevk zincirinde yer alınan kademe, hizmet sunulan nüfusun 

miktarı ve epidemiyolojik yapısı, hastanede mevcut olan klinikler ve yatakların kliniklere 

göre dağılımı şeklinde sıralamak mümkündür (Yıldırım, 1994:130). 

 

1.4.   Hastane Maliyet Analizinin Önemi 

Modern sağlık kurumları işletmeciliği (yönetimi) maksimum kaliteli hizmetleri, 

mümkün olan en düşük maliyet düzeyinde sunmayı hedeflemektedir. Kaliteli hizmetleri 

çok yüksek maliyetle üretmek veya kalitesiz bir hizmeti çok düşük maliyetle sunmak, 

kabul edilmesi mümkün olmayan durumlardır. Kaliteli hizmeti en az maliyetle sunmak 

amaç olmaktadır. Sağlık kurumları yöneticileri, maliyet analiziyle sundukları hizmetlerin 

gerçek maliyetlerini belirleme imkanına kavuşmaktadırlar. Hizmet birim maliyetini 

oluşturan maliyet unsurları analiz edilerek, maliyetlerin azaltılması için alınacak tedbirler 

daha somut olarak belirlenebilmektedir ( Haberal, 2012:7). 

 

Maliyet analizi yönetime işletme faaliyetleriyle ilgili politikaların oluşturulması 

için bilgi sağlayarak yardımcı olur. Bu politikalar üretim miktarına bağlı olarak 

maliyetlerin ve karın belirlenmesi yani işletmenin belirli bir hedef kara ulaşmak için ne 

kadar üretim yapacağına karar vermesi, üretimde bir unsurun yapılması veya satın 

alınması, zararda olan bir faaliyetin kapatılması veya devam edilmesi ve mevcut 

makineler ile devam edilmesi veya gelişmiş ve ekonomik makinelerle değiştirilmeleri 

gibi kararlarla ilgili olabilir. Bu durum maliyet analizinin yöneticilere sağladığı faydalar 

arasındadır (Haberal, 2012:8). 

 

2. Gereç ve Yöntem 

İlgili örneklem dahilindeki Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bölüm 

maliyetleme analizi; çeşitli bölümlerden hastalara sunulan hizmet maliyetlerinin 

hesaplanması yerine, bölümlerde oluşan maliyetler hesaplanmıştır. Dolayısıyla; çalışmada 

kullandığımız bu yöntem, hastane yönetimine sağlık hizmeti sunduğu her bir hastanın 

maliyetini değil; genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon, kalp damar cerrahi, ortopedi ve 

acil bölümlerinin toplam maliyetleri hakkında bilgi vermektedir. Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi bilgi sistemi, istatistik, insan kaynakları, maaş tahakkuk, faturalandırma ve 

satınalma birimlerinden elde edilen 2013 yılı verileri kullanılarak yatan hasta sayısı, 

poliklinik muayene sayısı, kullanım alanları, bölüm gelirlerinin toplam gelire oranı, 

ameliyathane kullanım oranı, bölüm geliri gibi dağıtım anahtarları yöntemi kullanılarak 

birim maliyetler hesaplanmıştır. 

 

2.1. Çalışmanın Amacı 
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Bu çalışmanın amacı; hastane esas üretim merkezlerinden beş bölümün (genel 

cerrahi, anestezi ve reanimasyon, kalp damar cerrahi, acil servis ve ortopedi) birim 

maliyetlerinin belirlenmesidir. 

 

 

 

2.2. Örneklem 

Çalışmanın örneklemini Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nde hizmet veren; genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon, acil servis,kalp 

damar cerrahi ve ortopedi bölümleri oluşturmaktadır. 

 

3. Bulgular 

 

Tablo 1: N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İlgili Birimler 2013 Yılı 

Gelirleri 

GELİRLER GELİRDEN 

KESİNTİLER 

 

GENEL  

TOPLAM 
BÖLÜM 

ADI 

SAĞLIK  

HİZMET

İ 

ECZA

NE 

SARF 

MALZ

EME 

TOPLA

M 

HAZİ

NE 

KESİN

Tİ 

TUTA

RI 

SGK 

KESİN

TİSİ 

ACİL 

SERVİS 

968.750,

10 

78.30

5 

102.943

,90 

1.149.99

9 

66.559,

36 

54.753,

44 

1.028.68

6,2 

GENEL 

CERRAHİ 

412.260,

69 

33.32

3,43 

43.808,

74 

489.392,

86 

28.324,

96 

23.300,

84 

437.767,

06 

ANESTEZİY

OLOJİ 

REANİMAS

YON 

 

75.032,2

8 

 

6.064,

93 

 

7.973,2

8 

 

89.070,4

9 

 

5.155,2 

 

4.240,8 

 

79.674,4

9 
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KALP- 

DAMAR 

CERRAHİSİ 

 

146.312,

946 

 

11.82

6,59 

 

15.547,

89 

 

173.687,

426 

 

10.052,

64 

 

8.269,5

6 

 

155.365,

226 

ORTOPEDİ 

TRAMVAT

OLOJİ 

 

423.723,

99 

 

34.24

9,95 

 

45.026,

88 

 

503.000,

78 

 

29.112,

56 

 

23.948,

74 

 

449.939,

48 

TOPLAM 2.026.08

0,006 

163.7

69,9 

215.300

,69 

2,405,15

0,556 

139.20

4,72 

114.51

3,38 

2.151.43

2,456 

 

Tablo 1’de gelirler incelendiğinde en yüksek sağlık hizmeti geliri acil servistedir. 

Acil servisi, ortopedi-travmatoloji ile genel cerrahi birimleri takip etmektedir. Eczane 

gelirlerinde ise en yüksek gelir ortopedi ve travmatoloji biriminde ikinci yüksek gelir ise 

genel cerrahi birimindedir. Sarf malzeme gelirlerinde en yüksek gelir acil servise, ikinci 

yüksek gelir ortopediye aittir. Hazine kesintisi kanuni bir orandır ancak SGK kesintisi 

hatalı düzenlenen faturalardan kaynaklandığı için kesilen bu tutarlar faturalandırma birim 

çalışanlarının hatalarından kaynaklanmıştır. En yüksek SGK kesintisi acil servisten 

yapılmıştır. Acil servisi yine sırasıyla -travmatoloji ile genel cerrahi izlemektedir.  

Gelirinin yüksekliğine rağmen acil servisin 54.753,44 TL’lik SGK kesintisi 

faturalandırma biriminin acil servise bakan bölümünde bir problem olduğunu gösterir. 

Çünkü Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) göre yapılması gereken faturalandırma 

işleminde bu kadar yüksek kesinti olması demek personel ihmalini göz önüne çıkartır. Bu 

sebeple ilgili yöneticilerin ilgili birimi incelemesi hastanenin gereksiz maddi kayıplardan 

kurtulması anlamına gelecektir. Diğer birimlerde de acil servis kadar olmasa da yüksek 

kayıplar söz konusudur. Genel toplama bakıldığında sadece ilgili beş birimden SGK 

kesintisi olarak 114.513,38 TL kayıp vardır.  

 

Tablo 2: N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İlgili Birimler 2013Yılı Sabit 

Maliyetleri 

 

BÖLÜM ADI 

SABİT GİDERLER  

TOPLAM   İŞLETME 



 

1351 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi hastanenin ilgili birimler bazında yapılan incelemede 

yine en yüksek maliyet kalemi personel giderleridir. Personel giderlerini işletme giderleri 

başlığı altında dışarıdan sağlanan hizmetler izlemektedir ki yine bu hizmetlerinde yüksek 

tutarlarda olmasının sebebi bu hizmetler için çalıştırılan personellere yapılan ödemelerdir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere dışarıdan sağlanan ve personelle yürütülen hizmetler yüksek 

meblağlara sahiptir. Fax fotokopi yazıcı hizmetleri gibi sadece cihaz kiralamayla alınan 

hizmetlerse çok cüzi rakamlardadır.  

AYNİYAT PERSONEL GİDERLERİ 

ACİL SERVİS 4.257,17 126.520,46 118.968,28 249.745,91 

GENEL CERRAHİ 3.138,82 105.750,93 134.304,82 243.194,57 

ANESTEZİYOLOJİ 

VE 

REANİMASYON 

 

8.612,22 

 

79.081,52 

 

18.270,7 

 

105.964,44 

KALP VE DAMAR 

CERRAHİSİ 

2.357,28 121.390,88 47.091,77 170.839,93 

ORTOPEDİ VE 

TRAMVATOLOJİ 

4.186,54 83.448,95 107.071,34 194.706,83 

TOPLAM 22.552,03 516.192,74 425.706,91 964.451,68 
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 Genel olarak sadece giderler bazında bir sonuca ulaşmak gerekirse içerisinde 

insan hizmeti bulunan bütün hizmetler yüksek maliyete sahiptir. Bu sebeple özellikle 

sağlık işletmeleri gibi hizmetlerinin büyük kısmını insan emeğiyle yürüten işletmelerin bu 

maliyetleri kontrol altında tutmak için öncelikle iş gereklerini iyi belirlemeli ve 

yürütülecek olan hizmet için kaç personel çalıştırılması gerektiğini iyi saptaması 

gereklidir. Fazladan alınan her personel zaten yüksek olan personel ödemelerini daha da 

yükselteceği gibi işleyişe pozitif yönde değil negatif yönde de etki edebilir. Bu yüzden 

öncelikle maliyet daha sonra da iş verimliliği açısından ihtiyaç duyulacak personel 

sayısının iyi belirlenmesi gerekmektedir. 

 

 

 

Tablo 3:  N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Değişken Maliyetlerinin Geliri 

Olan Bölümlere Dağıtımı 

 

BÖLÜM ADI 

 

DEĞİŞKEN GİDERLER 

İŞLETME 

 

MALİYETLERİ 

 

ECZANE 

TIBBİ 

SARF 

 

MALZEME 

 

TOPLAM 

ACİL SERVİS 25.655,19 27.381,89 17.982,33 71.019,41 

GENEL CERRAHİ 29.401,08 159.233,1 32.725,21 221.359,39 

ANESTEZİYOLOJİ 

VE 

REANİMASYON 

5.620,8 68.121,76 31.450,22 105.192,78 

KALP VE DAMAR 

CERRAHİSİ 

9.452,77 30.429,34 39.744,34 79.626,45 

ORTOPEDİ VE 

TRAMVATOLOJİ 

18.753,11 28.452.5 129.327 176.532,61 

TOPLAM 88.882,95 304.618,59 251.229,1 644.730,64 



 

1353 
 

 

 

Tablo 3’te değişken giderlerin geliri olan birimlere dağıtımı gösterilmiştir. Tıbbi 

sarf ve eczane masrafları kullanıma göre her ay değiştiği için değişken gider olarak 

gösterilmiştir. İşletme maliyetleri ise tıbbi malzeme dışında kullanılan diğer malzemelerin 

kullanımıyla oluşan maliyetlerdir. Örneğin barkod kâğıdı, toner vs. Eczane maliyetleri 

hastalara kullanılan ilaçların maliyetleri toplamıdır. Tıbbi sarf malzeme giderleri de 

birimlerin kullandıkları tıbbi sarf malzeme maliyetlerinden oluşmaktadır.  

Personel giderlerinden sonra hastanedeki en yüksek gider kalemi olarak eczane ve sarf 

malzeme giderleri görülmektedir. Hastane yönetimi personel giderlerini düşüremeyebilir 

ancak eczane ve tıbbi sarf malzeme giderlerini aşağıya çekebilir ve bu sayede hastane 

karlılığı yükseltilebilir. Eczane ve sarf malzeme giderlerini aşağıya çekmek demek kaliteden 

ödün vermek anlamına gelmemektedir. İyi bir satın alma süreciyle aynı kalitede veya daha 

yüksek kalitede malzeme ve ilacı çok daha düşük fiyatlara almak mümkündür. Bu yüzden 

hastane yöneticileri hastanenin karlılığını yükseltmek için ihtiyaç kadar personel 

çalıştırmanın yanında çok iyi bir satın alma yapısı oluşturmalı ve satın alma sürecini çok iyi 

yönetmelidir. 

 

Tablo 4: N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 2013Yılı İlgili Birimler Maliyet İcmali 

 

BÖLÜM 

ADI 

 

TOPLAM  

GELİR 

SABİT VE 

DEĞİŞKEN 

GİDERLER 

 

TOPLAM 

GİDER 

 

KATILI

M PAYI 

 

 

FARK 
SABİT 

GİDER

LER 

DEĞİŞ

KEN  

GİDER

LER 

ACİL 

SERVİS 

1.028.686

,2 

249.745,

91 

80.915,9

5 

330.661,8

6 

137.184 698.024,3

4 

GENEL 437.767,0 243.194, 246.077, 489.272,0 115.824 -
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Tablo 4’te ilgili birimler toplam gelir ve giderlerin özetleri gösterilmiştir. İlgili 

birimler toplam geliri 2.151.432,456 TL; değişken maliyetleri  744.808,83 TL; sabit 

maliyeti  964.451,68 TL’dir.  

Tabloda görüldüğü üzere incelenen birimlerden en yüksek gelir acil servisten elde 

edilmiştir. En yüksek farkta acil servisten elde edilmiştir. Çünkü giderleri diğer birimlere 

oranla çok düşüktür. 2. ve 3. yüksek gelirler ortopedi ve travmatoloji birimi ile genel 

cerrahi biriminden elde edilmiştir. Ancak giderlerin yüksek olması sebebiyle birim ilgili 

ayda eksi bakiye vermiştir. Bunun sebebi olarak yüksek personel giderleri olarak 

gösterilebilir. 

   

4.  Sonuç ve Öneriler 

N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi hastanesi acil servis, genel cerrahi, anesteziyoloji ve 

reanimasyon, kalp damar cerrahisi ve ortopedi ve travmatoloji servislerinin bir aylık gelir 

CERRAHİ 6 57 44 1 51.504,95 

ANESTEZİ

YOLOJİ 

REANİMAS

YON 

 

79.674,49 

 

105.964,

44 

 

131.120,

56 

 

237.085 

 

12.880 

 

-

157.410,5

1 

KALP VE 

DAMAR 

CERRAHİSİ 

 

155.365,2

26 

 

170.839,

93 

 

91.328,9

1 

 

262.168,8

4 

 

55.616 

 

-

106.803,6

1 

ORTOPEDİ 

VE 

TRAMVAT

OLOJİ 

 

449.939,4

8 

 

194.706,

83 

 

195.365,

97 

 

390.072,8

0 

 

96.264 

 

59.866,68 

TOPLAM 2.151.432

,456 

964.451,

68 

744.808,

83 

1.709.260

,51 

417.768 442.171,9

5 
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ve giderleri incelenmiştir. Yapılan araştırma ve hesaplamalar sonucunda hastanenin 

giderlerinin %30,19’unun personel sabit maliyetlerinden, %5,32’sinin personel değişken 

maliyetlerinden, %17,82’sinin eczane masraflarından, %14.69’unun tıbbi sarf ve 

malzeme giderlerinden, %8,40’ınında doğal gaz, elektrik, su, telefon giderlerinden 

oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yukarıda da yüzdesel olarak görüldüğü gibi sağlık sektöründe en önemli maliyet 

kalemi personellere yapılan ödemelerdir. Bu ağır maliyetler dış kaynak kullanımıyla biraz 

azaltılmış olsa da esas üretim yerlerinde ki yoğun personel giderleri hala önemini 

korumaktadır. Tablolar incelendiğinde bazı birimlerin personel giderlerinin toplam 

giderlerinin neredeyse yarısı olduğu görülmektedir. Bu durumda karlılığı ve özel sektör 

için sürdürülebilir rekabeti sağlamak adına personel giderlerini aşağıya çekmek veya 

hizmet gelirlerini artırmak gerekmektedir. Personel giderlerini düşürmek; sağlık iş 

gücüne ödenen maaşların ve performans ücretlerinin düşürülmesi ile gerçekleşebilir. 

Ancak bunu sağlamak pek mümkün değildir. Bir diğer yolda sunulan sağlık hizmetinden 

alınan gelirleri artırmaktır. Geliri artırmak için özel sektörde alınan fark ücretlerini 

yükseltmek, kamuda ise yüksek fatura tutarları istemek gerekmektedir. Ancak fark 

ücretlerinide hizmetlere yapılan ödemeleri de belirleyen sağlık bakanlığı olduğu için bu 

seçenekte ihtimaller arasından çıkmaktadır. Bu durumda diğer maliyetleri aşağıya çekme 

yoluna gitmek, hastane  yöneticilerinin ana amacı haline dönüşmektedir. Yapılan bu 

çalışmada incelenen birimler ile ilgili yüksek maliyet kalemlerinin bulunması ve icmal 

tablosunda görülen genel cerrahi birimine ait “-51.504,95TL”, anestezi- reanimasyon 

birimine ait “-157.410,51TL” ve kalp damar cerrahisi birimine ait “-106.803,61TL” 

tutarlarındaki eksili değerler bu görüşümüzü desteklemektedir. 

Maliyetleri daha aşağıya çekebilmek için maliyet kalemlerinin neler olduğunu iyi 

saptamak ve bu maliyetlerin birimlere ne kadar yük getirdiğinin farkına varmak önemli 

bir başlangıç adımı olacaktır. Bu maliyetler saptandıktan sonra ne gibi değişiklikler 

yapılması gerektiği ya da bundan sonraki alımlarda aynı kalitede veya daha yüksek 

kalitede malzemeleri daha uygun nasıl alınabileceği konuları araştırılmalıdır. Daha 

kaliteli malzeme ve ilacı daha uygun fiyata alabilmek için satın alma süreci gözden 

geçirilmeli düzgün hale getirilmeli ve sorunsuz işlemesi sağlanmalıdır. Hizmet alımıyla 

sağlanan hizmetlerin maliyetlerini daha aşağıya çekmek de bir başka karlılık artırma 

yoludur. Bunların yanında hastane toplam personel sayısını belirlemek ve ne kadar 

personelle sürdürülen hizmetin aksamadan devam edeceğini tespit edip, yeni personel 

almadan hastane bünyesinde ki fazla personeli ihtiyaç olan başka birimlere kaydırma 

yoluna gitmekte maliyetleri düşürmek için akıllıca bir seçim olacaktır.  

Bütün bu maliyet kalemlerinin yanı sıra, çalışmamızda görüldüğü üzere giderlerin 

%6,69’unu SGK’nın hatalı düzenlenen faturalardan yaptığı kesintiler oluşturmaktadır. 

Günümüzde sağlık sektörü öyle bir hal almıştır ki karlılık ve sürdürülebilir rekabet için en 

küçük maliyet kalemleri bile hesaplanmalıdır. Böylesine zorlu şartlar altında hatalı 

düzenlenen faturalardan oluşan 114.513,38 TL’lik SGK kesintisi küçümsenmemesi ve 

üstünde durulması gereken başka bir konudur. Bu sebeple hastaneler faturalandırma 

birimlerine de gerekli önemi vermelidir. Çünkü sunulan hizmetin karşılığının tam ve 

eksiksiz alınması sunulan hizmetlerin SUT’a uygun bir şekilde hazırlanıp SGK’ya fatura 

edilmesiyle mümkündür. 

 Hastane işletmelri zorlu pazar şartları altında varlıklarını sürdürebilmek için 

maliyetlerini kontrol edip yönetmelidirler. Gereksiz kaynak kullanımını önlemeli ve satın 
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alma, faturalandırma, depolama süreçlerini en iyi işler hale getirmelidirler. Hastaneler 

sahip oldukları komplike yapı gereği bütün parçaları mümkün olduğunca hatasız işler 

hale getirmeyi başarabilirlerse, kaliteli sağlık hizmeti sunumunu ve karlılığı bir arada 

sağlayacaklardır.  

Bu çalışmada sadece beş bölüm bazında bölüm maliyet analizi 

gerçekleştirildiğinden, analiz sonucu çıkan bulgular ile sadece söz konusu bölümler 

bazında değerlendirme yapılabilir. Bu durum çalışmanın en önemli kısıtını 

oluşturmaktadır. Yani bu sonuçlara göre hastanenin hangi birimlerinde giderler 

gelirlerden daha yüksek ve bu dengesizliğin ne gibi değişiklikler yapılırsa (kullanılan 

malzemeleri benzer kalitede daha uygun temin etmeye çalışmak, personel sayısını hizmet 

kalitesi ve sürekliliğini aksatmayacak şekilde azaltmak vs.)  düzelebileceği konularında 

fikir vermektedir. 

 Bölüm maliyetleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek gelecekteki 

çalışmalarda; hastanelerin bütün bölümleri göz önüne alınarak ya da farklı yapılardaki 

hastanelerde gerçekleştirilecek analizler birbirleriyle kıyaslanarak ilgili konu daha da 

zengin hale getirilebilir. Ayrıca yapılacak bu tarz bir araştırma karşılaştırılan hastanelerin 

yöneticilerine, hastanelerinin diğer hastanelere göre ne tür eksikliklerinin olduğunu 

gösterecektir. Böylece hastane yöneticilerinin maliyet stratejisi geliştirmeleri 

kolaylaşacak, maliyetleri ile ilgili çevrelerindeki fırsat ve riskleri belirlemelerine imkan 

sağlanacaktır 
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ÖZET 

Bu araştırma, dış kaynak kullanımı hizmet alımı usulü ile çalıştırılan hasta bakıcı, 

klinik sekreteri ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürünü belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.   

Araştırma, Konya ilinde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 

Fakültesi Hastanesinde dış kaynak kullanımı hizmet alımı usulü ile çalıştırılan 150 

personel ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “ bilgi formu “ ve geçerliği-güvenirliği test 

edilmiş “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” gibi veri toplama araçlarından 

faydalanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, tek 

yönlü anowa testleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda; güvenliği kültürü algısı puanının hasta bakıcılarda 59,13±17,17; 

hemşirelerde 54,79±16,56 ve klinik sekreterler de ise 60,74±19,61olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca; söz konusu hastanede dış kaynak kullanımı hizmet alımı usulü ile 

çalıştırılan personelin % 89,3ünün (134 kişi) hatalı olayları hiç rapor etmedikleri;  % 

10,7’sinin (16 kişi) ise hatalı olayları rapor ettikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği; hasta güvenliği kültürü; dış kaynak kullanımı 

ABSTRACT 

This research is conducted to determine the patient safety culture of nurses, clinical 

secretary and medical attendants who are hired by contracting out. 

The research was carried out in Necmettin Erbakan University Meram Medical School 

Hospital in Konya with 150 employees who are employed by contracting out. In the 

research, a questionnaire and a survey of Patient Safety Information which is tested for 

reliability and validity was applied. The data from this survey is analyzed by using statistical 

instruments such as frequency, arithmetic mean and one sided ANOWA tests. 
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As a result, the point of patient safety sensitivity for medical attendants is found to be 

59,13±17,17; while for the nurses it is found to be 54,79±16,56 and for clinical 

secretaries60,74±19,61. Furthermore, this research shows that 89.3% of the staff who is 

employed by contracting out (134 employees) does not report the incidents with staff’s fault 

and only 10,7% of the staff report them. 

Key Words: Patient safety, patient safety culture, contracting out in health institutions, 

outsourcing, 

 

 Yrd.Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 

yunuse@gmail.com 


 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, yunusxtr@gmail.com
 

***
 Konya İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Servis, taplaktepe24@hotmail.com    

1.GİRİŞ 

 Hipokrat (MÖ. 460-370)’a göre tıbbın ilk kuralı “Primum non nocere” (Önce zarar 

verme) ilkesidir. Hipokrat’ın geliştirdiği bu deyiş sadece hekimlik mesleğini değil;  

günümüzdeki bütün sağlık çalışanlarının benimsemesi gereken etik ilke olarak 

düşünülmektedir. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının verdiği hizmet sadece yarar sağlamayı 

değil; aynı zamanda zarar vermemeyi de öncelemelidir. Bu bakımdan sağlık 

kurumlarında hizmet kalitesi açısından büyük bir risk teşkil eden tıbbi hata kaynaklı 

olayların izlenip kayıt altına alınması ve bu konuda hasta güvenliği bilincinin 

oluşturulması son yıllarda önemi giderek artan bir konu haline dönüşmüştür (Özata ve 

ark. 2013). Özellikle hastanelerde verilen hizmetlerde ortaya çıkan hataların önlenmesi ve 

bu hataların neden olduğu hasta hasarlarının yok edilmesi olarak tanımlayabileceğimiz 

“hasta güvenliği” olgusunun (Akalın, 2005) sağlanabilmesi her şeyden önce hasta 

güvenliği kültürünün oluşturulmasına bağlıdır. Hastanelerde tesis edilecek hasta güvenliği 

kültürü; teşhis ve tedavi süreçlerindeki hataların ve hizmet sunumu esnasında 

oluşabilecek sorunların, cezalandırılma korkusu olmadan tartışılabildiği bir ortam 

oluşturacak, böylece hasta güvenliği ile ilgili yapılan çabaların başarılı ve sürekli 

olmasını sağlayacaktır. Bu durum hastane süreçleri sonucu oluşan  sağlık çıktılarını 

önemli ölçüde iyileştirecektir (Dursun ve ark. 2010). 

Hasta güvenliği kültürü kavramı; literatürde örgüt kültürünün bir alt boyutu 

olarak görülmektedir (Cooper, 2000 Kaya, 2009). Bu kavram ilk olarak, Uluslararası 

Atom Enerji Ajansının Çernobil Faciası (1986)  için hazırladığı raporda (1988),“zayıf 

güvenlik kültürü (poor safety culture)” kavramı olarak kullanılmıştır (Özkan ve Lajunen, 

2003). Hasta güvenliği kültürü, hasta güvenliği ile ilgili olarak çalışanların paylaştığı 

tutumlar, inançlar, algılar ve değerlerden meydana gelmektedir (Kaya, 2009).  

Hasta güvenliği kültürü algılamasına etki eden bu faktörler hastane personel yapısına göre 

değişebilmekte; özellikle kadrolu ve sözleşmeli şeklinde sınıflanan personel gruplarında 

güvenlik kültürü algı farklılıkları olabileceği düşünülebilmektedir. Bu bağlamda; özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde, kurumların etkinlik ve verimliliğinin artırılması için 

organizasyonel bir çözüm olarak kullanılan, dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı 

uygulamasının hasta güvenliği kültürünün yerleştirilmesinde sorunlara yol açabileceği 

öngörülmektedir. 

Dolayısıyla, Türkiye’de dış kaynak kullanımı hizmet alımı uygulaması ile 

personel istihdam eden sağlık hizmet sunucularından biri olan üniversite hastaneleri, 

yataklı sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlar olmaktan çıkarak, ileri düzeyde özellik arz 

mailto:yunuse@gmail.com
mailto:yunusxtr@gmail.com
mailto:taplaktepe24@hotmail.com
http://tr.wikipedia.org/wiki/Primum_non_nocere
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eden teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği kurumlar haline gelmiştir (Öztürk 2010). 

Sağlık sisteminin önemli bir bileşeni olan üniversite hastanelerinin organizasyon 

yapısının iyileştirilmesi ve hastane işletme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi adına 

kullanılan dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı uygulaması sağladığı faydalar yanında 

hasta güvenliği kültürü açısından bir takım sorunlara da yol açabileceği düşünülmektedir.  

Hastane yönetimi bir taraftan maliyetle ilgili sorunlarla uğraşırken diğer taraftan 

verimlilik ve kalite problemini çözme mecburiyeti ile karşı karşıya kalmıştır. Maliyetleri 

azaltarak hizmet sunumu esnekliğini artırıp hizmet kalitesini yükseltmek için dış 

kaynaklardan yararlanmak, hastane yöneticileri için en sık kullanılan stratejiler haline 

gelmektedir. Dış kaynak kullanımı kapsamında çalıştırılacak personelin vasfına ilişkin 

teknik kriterler, sağlık hizmet sunumunu ve sunulan hizmetlerin kalite standartlarına 

uygunluğunu etkilemektedir. Buna bağlı olarak personel vasıflarına ilişkin teknik 

şartnamede belirtilen yeterlilik kriterlerinin belirlenmesinde yapılan hatalar ciddi hasta 

güvenliği risklerini beraberinde getirmektedir. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi istihdam 

şekillerine göre farklılaşan personel, hasta güvenliği kültürünün oluşmasına engel teşkil 

edebilecektir.  

Üniversite hastanelerinde tanı, tedavi, bakım ve diğer hizmetleri sunmak 

amacıyla istihdam edilen bir çok farklı pozisyonda (hekim, hemşire, hasta bakıcı, tıbbi 

sekreter vb) çalışan personel bulunmaktadır. Bunca farklı pozisyonda çalışan personelin 

hasta güvenliği bilincini sürdürülebilir kılmak ve yaymak üzerinde önemle durulması 

gereken konulardan biridir. Zira, hasta güvenliğini tehdit eden olayları izlemek, 

raporlamak, analiz etmek ve iyileştirmek, hastaya zarar vermeden tanı, tedavi, bakım ve 

diğer hizmetleri sunmak sadece hekim ve hemşirelerin değil tüm personelin temel 

sorumlulukları arasındadır. Dolayısıyla; hastanelerde hasta güvenliği kültürünün 

oluşturulabilmesi için; yüksek riskli ve hata oluşturabilecek durumların belirlenmesi, tıbbi 

hataların rahatça bildirilebildiği iletişim ortamının oluşturulması, olay raporlama 

sistemlerinin personeli cezalandırıcı yaklaşımlardan uzak, olayın gerçek nedenini 

belirlemeye ve sistemi iyileştirmeye yönelik ele alınması, riske açık uygulamalarda her 

düzeyde çözümlerin üretilebiliyor olması ve hasta güvenliği konusunda hastane 

yönetiminin kaynak ayırması gerekmektedir (Akalın 2004, Pizzi et al. 2001). 

Yapılan literatür taramasında; gerek hasta güvenliği kültürü gerekse hastanelerde 

dış kaynak kullanıma ilişkin hastanelerde çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte Dış 

kaynak kullanımı hizmet alımı usulü ile çalıştırılan personelin hasta güvenliği kültürü 

algılaması üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bakımdan; dış kaynak 

kullanımı hizmet alımı usulü ile çalıştırılan personelin hasta güvenliği kültürünü 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma alana katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nde, dış kaynak kullanımı hizmet alımı ile çalıştırılan personelin hasta 

güvenliği kültürü algılamalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  
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2.3. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini, Konya ilinde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde dış kaynak kullanımı hizmet alımı usulü ile çalıştırılan 

160 personel oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında personele yapılan anket 

çalışmalarına 03 Mayıs 2013’de başlanmış ve 23 Mayıs 2013’de tamamlanmıştır. 

Araştırmada, örneklemde bulunan dış kaynak hizmet alımı ile çalışan hemşire, klinik 

sekreteri, hasta bakıcılarla yapılan anketlerin bir kısmı yüz yüze görüşerek aynı gün geri 

alınmış, bir kısmı ise bırakılarak belli bir süre sonra geri alınmıştır.  Araştırma 

yapılmadan önce hastanenin dış kaynak hizmeti ile çalışan hemşire, klinik sekreter ve 

hasta bakıcı personelin pozisyon ve sayıları hastanenin personel şubesinden temin 

edilmiştir. Araştırma kapsamında dış kaynak hizmet alımı ile alınan hemşire, klinik 

sekreteri ve hasta bakıcı personeline dağıtılan anket sayısı 160, dönen anket sayısı ise 150 

olup sağlık personeli için örneklemin %  93.75’ine ulaşılmıştır. Söz konusu 

katılımcılardan 4’ü izinli olduğu, 6 tanesi ise ankete katılmak istemediğinden anket 

yapılamamıştır. 

 

2.4. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Bilgi formu araştırmanın amacına uygun literatür bilgisi doğrultusunda 

hazırlanmış, çalışan personellerin tanıtıcı ve mesleki özelliklerini içermekte olup toplam 8 

soru bulunmaktadır.  

Hemşire, hasta bakıcı ve klinik sekreterleri için uygulanan Hasta Güvenliği 

Kültürü Hastane Anketi (Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC)) 2004 

yılında ABD'de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) tarafından 

geliştirilmiştir. (Agency for Healthcare Research and Quality, 2011)  

Anketin geçerlik ve güvenirliği tüm sağlık çalışanlarına (doktor, hemşire, 

diyetisyen vb.), hastane yöneticilerine, sekreterlere ve hasta bakıcılara yapılmıştır. 

Anketin ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması Filiz ve Bodur (2009) tarafından 

yapılmış ve Cronbach alfa katsayısının α=0.86 olduğu bulunmuştur. Ankette, hasta 

güvenliği kültürünün alanlarını ünite/birim düzeyinde ve hastane düzeyinde ölçen sorular, 

sonuç değişkenleri ile ilgili sorular ve kişisel bilgilerinde yer aldığı 7 soru bulunmaktadır.  

Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi, 42 madde ve 12 alt alandan (Güvenliğin 

Kapsamlı Algılanması, Hataların Raporlanma Sıklığı, Hastane Üniteleri Arasında Ekip 

Çalışması, Hastane Müdahaleleri ve Değişim, Yönetici Beklentileri ve Güvenlik 

Geliştirme Faaliyeti, Organizasyonel Öğrenme ve Sürekli Geliştirme, Üniteler İçinde 

Ekip Çalışması, İletişimin Açık Tutulması, Hatalar Hakkında Geribildirim ve İletişim, 

Hataya Karşı Cezalandırıcı Olmayan Yanıt, Personel Sağlama, Hasta Güvenliği İçin 

Hastane Yönetiminin Desteği) oluşmaktadır. 

 

2.5. Araştırmada Verilerin Analizi   

Anketler toplandıktan sonra elde edilen veriler Statistical Package for Social Science 

for Windows (SPSS 15.0) veri tabanına aktarılmıştır. Dış kaynak hizmet alımı ile çalışan 

hemşire, klinik sekreteri ve hasta bakıcı personelinin hasta güvenliği kültürü algıları ile  

sosyodemografik özelliklere göre değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, 

frekans, standart sapma) kullanılmıştır.  
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2.6. Araştırmanın Sınırlılıkları   

Araştırmanın yapıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi sonuçları yansıtılmaktadır. 

 

 

 

 

3.BULGULAR 

Araştırmaya göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesinde dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı usulüyle çalışan hemşire, hasta bakıcı 

ve klinik sekreterlerinin demografik bilgilerine ilişkin tablolar ve sorulara verilen 

cevaplara ilişkin tablolar aşağıda verilmiştir: 

Tablo 3.1. Katılımcılara Ait Demografik bilgiler 

 

Yaş Görev 

 
Kişi 

Sayısı (n) 

Yüzde 

(%) 
 

Kişi 

Sayısı (n) 
Yüzde (%) 

19-24 36 24,1 Hemşire 71 47,4 

25-30 40 26,7 
Klinik 

Sekreteri 
55 36,6 

31-36 36 24 
Hasta 

Bakıcı 
24 16,6 

37-42 26 17,3 

Total 150 100 

Cinsiyet 

43-48 9 6 Kadin 106 70,7 

49-54 3 2,1 Erkek 44 29,3 

Total 150 100 Total 150 100 

 

Anketi cevaplayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesinde dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı usulüyle çalışan hemşire, klinik 

sekreteri, hastabakıcı olarak çalışan  katılımcıların cinsiyet dağılımları incelendiğinde, 

katılımcıların 106’sının (%70,7) kadın, 44’ünün (%29,3) ise erkek olduğu tespit 

edilmiştir.  
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            Tablo incelendiğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesinde dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı usulüyle çalışan hemşire, klinik 

sekreteri, hastabakıcı olarak çalışan personeller hastanedeki göreviniz nedir? Sorusuna % 

47.4 lük kesim hemşire (71 kişi),  %36.6 lık kesimi Klinik Sekreteri (55 kişi), % 16.7 lik 

oranı ise Hastabakıcı personellerden (24 kişi) oluşmaktadır. 

            Tablo incelendiğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesinde dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı usulüyle çalışanların yaş durumu 

incelendiğinde, 19-24 yaş grubunda çalışanların 36 kişi ( %24,1), 25-30 yaş gurubunda 

çalışanların 40 kişi (%26,7), 31-36 yaş gurubunda çalışanların 36 kişi (%24), 37-42 yaş 

gurubunda çalışanların 26 kişi (%17,3), 43-48 yaş gurubunda çalışanların 9 kişi (%6), 49-

54 yaş grubunda çalışanların 3 kişi (%2,1) olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3.2 Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler 

 

Kişisel 

Bilgilere 

 İlişkin 

Sorular 

1
 Y
ıl
d
an
 A
z 

1
-5
 Y
ıl
 A
ra
sı

 

6
-1
0
 Y
ıl
 A
ra
sı

 

1
1
-1
5
 Y
ıl
 A
ra
sı

 

1
6
-2
0
 Y
ıl
 A
ra
sı

 

2
1
 
Y
ıl
 
v
ey
a 
D
ah
a 

F
az

la
 

Total 

Kiş

i  

Say

ısı  

(n) 

Y
ü
zd
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 (
%

) 

Kiş

i  

Say

ısı  

(n) 
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ü
zd
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 (
%

) 

Kiş

i  

Say

ısı  

(n) 

Y
ü
zd
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 (
%

) 

Kiş

i  

Say

ısı  

(n) 

Y
ü
zd
e 

 (
%

) 

Kiş

i  

Say

ısı  

(n) 

Y
ü
zd
e 

 (
%

) 

Kiş

i  

Say

ısı  

(n) 

Y
ü
zd
e 

 (
%

) 
Kaç 

yıldır bu 

hastaned

e 

 

çalışıyors

unuz 

23 15,3 41 27,3 41 27,3 20 13,3 17 11,3 8 5,3 

1

5

0 

1

0

0 

Su anda 

çalıştığın

ız 

alanda\bi

rimde 

kaç yıldır 

çalışıyors

unuz 

36 24 57 38 29 19,3 19 12,7 4 2,7 5 3,3 

Su anda 

uzmanlık 

alnınızda 

yada  

mesleğini

31 20,7 34 22,7 49 32,7 21 14 10 6,7 5 3,3 
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zde kaç 

yıldır 

çalışıyors

unuz. 

 

            Bu araştırmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesinde dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı usulüyle çalışan hemşire, klinik 

sekreteri, hastabakıcı olarak çalışan personeller kaç yıldır bu hastanede çalışıyorsunuz 

sorusuna yukarıda da görüldüğü üzere %27.3 lük kesim ( 41 Kişi) 1-5 yıl ve 6-10 yıl arası 

eşit değerde çalışmışlar, %15,3 lük kısım (23 kişi) 1 yıldan az çalışanlar, %13.3 lük kesim 

(20 kişi) 11-15 yıl arası,  %11.3 lük kesim (17 kişi) 16-20 yıl arası, %5.3 lük kesim ise (8 

kişi) 21 yıl veya daha fazla hastane çalışmışlardır. 

            Araştırmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde 

dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı  usulüyle çalışan hemşire, klinik sekreteri, 

hastabakıcı olarak çalışan personeller  şu anda çalıştığınız alanda\birimde kaç yıldır 

çalışıyorsunuz sorusuna yukarıda da görüldüğü üzere %38.0 lik kesim (57 kişi) 1-5 yıl 

çalışmış, %24.0 lük kesim (36 kişi) 1 yıldan az çalışmış,  %19.3 lük kesim (29 kişi)  6-10 

yıl arası çalışanlar, %12.7 lik  kesim (19 kişi) 11-15 yıl arası çalışmış, %3.3 (5 kişi)   21 

yıl veya daha fazla çalışmış %2.7 lik kesim (4 kişi) ise 16-20 yıl arası hastane çalıştıkları 

sonucuna varılmıştır.  

         Bulgulara göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde 

dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı usulüyle çalışan hemşire, klinik sekreteri, 

hastabakıcı olarak çalışan personeller su anda uzmanlık alnınızda yada mesleğinizde kaç 

yıldır çalışıyorsunuz sorusana yukarıda verilen tabloya göre %32.7 lik kesim (49 kişi) 6-

10 yıl arası, %22.7 lik kesim (34 kişi) 1-5 yıl arası, %20.7 lik kesim (31 kişi) 1 yıldan az, 

%14.0 lık kesim (21 kişi)  11-15 yıl arası,  %6,7 lik kesim (10 kişi) 16-20 yıl arası, %3,3 

kesim ise ( 5 kişi) 21 yıl veya daha fazla uzmanlık alanında ve mesleğinde çalıştığını 

belirtmiştir.   

  

Tablo 3.3 Son 12 Ay İçinde Kaç Tane Olay Raporu Doldurup İdarecilerinize 

Verdiniz Sorusuna Verilen Cevaplar (n:150) 

 

Seçenekler Kişi Sayısı (n) Yüzde (%) 

Valid 6 1 ,7 

  0 Olay Raporu 134 89,3 

  1-2 5 3,3 

  3-5 8 5,3 

  6-10 2 1,3 
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  Total 150 100,0 

 

          Araştırmalara göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesinde dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı  usulüyle çalışan hemşire, klinik 

sekreteri, hastabakıcı olarak çalışan personeller yukarıda ki tabloda son 12 ay içinde kaç 

tane olay raporu doldurup idarecilerinize verdiniz sorusana %89.3 lük bir kesim (134kişi) 

0 Olay raporu, %5.3  lük kesim (8 kişi) 3-5 olay raporu,  %3.3 lük kesim (5kişi) 1-2 olay 

raporu,  %1.3 lük kesim (2 kişi) 6-10 olay raporu, % ,7 lik kesim (1 kişi) 6 olay raporu 

şeklinde cevap vermişlerdir.  

 

 

Tablo 3.4  Bulunduğunuz Görevde Genellikle Hastalara Doğrudan Etkileşim Ve Temas 

İçinde Misiniz. 

 Kişi Sayısı (n) Yüzde (%) 

Valid Evet 139 92,7 

 Hayır 11 7,3 

 Total 150 100,0 

 

          Araştırmaya göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesinde dış kaynak kullanımı ile hizmet alımı  usulüyle çalışan hemşire, klinik 

sekreteri, hastabakıcı olarak çalışan personeller  bulunduğunuz görevde genellikle 

hastalara doğrudan etkileşim ve temas içinde misiniz sorusana %92.7 lik bir kesim (139 

kişi) evet cevabını verirken %7.3 lük kesimi de (11 kişi) hayır diyerek  hastalarla 

doğrudan etkileşim ve temas içinde olmadıkları saptanmıştır. 

 

Tablo 3.5  Çalışanlara göre hasta güvenliği kültürü puan ortalamaları 

 

Meslek Grupları s min max ort ss sh 

Hemşire 73 20 80 54,79 16,56 0,22 

Klinik Sekreteri 54 20 100 60,74 19,61 0,36 

Hastabakıcı 23 20 100 59,13 17,17 0,75 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin hasta güvenliği kültürü hastane anketi puan 

ortalamasının 54,79 (73 kişi), klinik sekreterlerinin 60,74 (54 kişi) ve hastabakıcıların 
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59,13 (23 kişi) olduğu görülmektedir. Klinik sekreterlerinin hasta güvenliği kültürü 

hastane anketi puan ortalamasının hemşire ve hastabakıcılardan yüksek olduğu 

görülmektedir. Klinik sekreterlerinin hasta güvenliği kültürü hastane anketi puan 

ortalamasının yüksek olmasının sebebi hasta ile direk temasın hemşire ve hasta 

bakıcılarda daha yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Tablo 3.6  Hastanede çalışan dış kaynak kullanımı hizmet alımı personellerinin  

Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi Alt Alanlarının Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

 

ALT ALANLAR 

Hemşire Hasta Bakıcı Klinik Sekreteri 

Ort. 

Std. 

Sapm

a 

Std. 

Hat

a Ort. 

Std. 

Sapm

a 

Std. 

Hat

a Ort. 

Std. 

Sapm

a 

Std. 

Hat

a 

Birimler içinde ekip çalışması 

70,8

2 
20,56 1,20 

65,2

2 
19,75 2,06 

65,6

5 
21,68 1,48 

Yönetici beklentileri ve hasta 

güvenliğini  

geliştirme faaliyetleri 

58,9

7 
21,33 1,25 

66,5

2 
23,98 2,50 

58,6

1 
22,03 1,50 

Örgütsel öğrenme ve sürekli 

iyıleştirme 

66,9

4 
18,31 1,24 

65,5

1 
20,96 2,52 

61,6

0 
20,36 1,60 

 Hasta güvenliği için hastane 

yönetiminin desteği 

60,7

3 
19,85 1,34 

55,9

4 
22,73 2,74 

60,0

0 
20,61 1,62 

 Güvenliğin kapsamlı 

algılanması 

58,7

7 
21,80 1,28 

61,9

6 
22,66 2,36 

60,4

6 
22,31 1,52 

 Hatalar hakkında iletişim ve 

geribildirim 

60,1

8 
22,85 1,54 

63,1

9 
22,75 2,74 

59,7

5 
23,62 1,86 

 İletişimin açık tutulması 

61,0

0 
23,58 1,59 

60,0

0 
25,02 3,01 

56,5

4 
26,16 2,06 

 Hataların raporlanma sıklığı 

61,0

0 
23,58 1,59 

60,0

0 
25,02 3,01 

56,5

4 
26,16 2,06 

 Hastane birimleri arasında 

ekip çalışması 

61,3

7 
19,61 1,15 

62,3

9 
21,23 2,21 

57,5

0 
21,84 1,49 

 Personel sağlama 

58,9

7 
23,99 1,40 

65,6

5 
23,65 2,47 

62,5

0 
22,35 1,52 

 Hastanede devirler ve nakiller 52,4 22,35 1,31 53,0 20,52 2,14 58,4 22,59 1,54 
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7 4 3 

 Hataya karşı cezalandırıcı 

olmayan yanıt 

65,3

0 
19,14 1,29 

66,9

6 
22,80 2,74 

68,4

0 
22,30 1,75 

 

“Birimler içinde ekip çalışması” hemşirelerde ortalama 70,82 ile hemşirelerde en 

yüksek değerde bulunmuş, “yönetici beklentileri ve hasta güvenliğini  

geliştirme faaliyetleri” hasta bakıcılarda ortalama 66,52 ile en yüksek  değerde bulunmuş, 

“örgütsel öğrenme ve sürekli iyileştirme”  ortalama 66,94 ile hemşirelerde en yüksek 

değerde bulunmuş, “ Hasta güvenliği için hastane yönetiminin desteği”  ortalama 60,73 

ile hemşirelerde en yüksek değerde bulunmuştur. “ Güvenliğin kapsamlı algılanması “ 

61,96 ile Klinik Sekreterlerde en yüksek değerde bulunmuştur. “ Hatalar hakkında 

iletişim ve geribildirim” ortalama 63,19 ile hasta bakıcılarda en yüksek değerde 

bulunmuştur. “ İletişimin açık tutulması” hemşirelerde ortalama 61,00 ile en yüksek 

değerde bulunmuştur. “Hataların raporlanma sıklığı”  hemşirelerde ort. 61,00 ile en 

yüksek bulunmuştur.  “ Hastane birimleri arasında ekip çalışması” hasta bakıcılarda 

ortalama 62,39 ile en yüksek değerde bulunmuş, “Personel sağlama” ortalama 65,65 ile 

hasta bakıcılarda en yüksek değerde bulunmuş.  “Hastanede devirler ve nakiller”  klinik 

Sekreterlerde ortalama 58,43 ile en yüksek değerde bulunmuştur. “Hataya karşı 

cezalandırıcı olmayan yanıtta” ortalama 68,40 ile klinik Sekreterlerde en yüksek değerde 

bulunmuştur.  

Hastanede çalışan dış kaynak kullanımı hizmet alımı personellerinin  Hasta 

Güvenliği Kültürü Hastane Anketi Alt Alanlarının Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

sonucunda alt alanların meslek gruplarına göre aldığı değerler arasında önem arz eden bir 

farklılık bulunmamıştır.  

 

4.TARTIŞMA 

Ülkemizde hasta güvenliği kültürü hastane çalışanları arasında yeni bir kavram olup 

gelişme süreci hizmet içi eğitimler, personelin aldığı hizmet dışı eğitimler, istihdam 

şekilleri, statü durumu ve mezun olduğu eğitim kurumu hasta güvenliği kültürünü 

etkilemektedir.  

Araştırma sonucunda, Tablo 3.5’de belirtildiği üzere araştırmaya katılan hemşirelerin 

hasta güvenliği kültürü hastane anketi puan ortalamasının 54,79 (73 kişi), klinik 

sekreterlerinin 60,74 (54 kişi) ve hastabakıcıların 59,13 (23 kişi) olduğu görülmektedir. 

Hasta güvenliği konusunda değerlendirme derecesinin sonuçları Gündoğdu ve 

Bahçecik‘in çalışması (2012) ile uyumluluk göstermektedir. Ancak yapılan literatür 

taramasında incelenen araştırmalar sonucunda, yapılan araştırmaların yoğunlukla 

hemşirelik hizmetlerini ifa eden personellere uygulandığı, dış kaynak kullanımı ile 

istihdam edilen personeller üzerinde yapılmış bir araştırmaya rastlanılmadığından, kıyas 

alanının dar olduğu görülmüştür.   

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
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Sağlık hizmet sunumu faaliyetlerinde bulunan hastanelerde, dış kaynak kullanımı ile 

istihdam edilen personeller hasta güvenliği kültürü algısı yönünden birçok şekilde 

incelenebilir. Araştırmamız; statü durumu olarak farklı olduğu görülen dış kaynak 

kullanımı ile istihdam edilen personellerin, temelde maliyeti düşürme politikalarının 

sonucu ile çalıştırıldığı ve günümüzdeki birçok problemle ilişkili olabileceği düşüncesiyle 

yapılmıştır.  

Sonuç olarak, araştırmada hasta güvenliği kültürü orta düzeyde hasta güvenliği 

derecesi kabul edilebilir ve çok iyi olarak belirlenmiştir. Hastanelerde, dış kaynak 

kullanımı ile istihdam edilen personellerin hasta güvenliği kültürü algı düzeyinin kabul 

edilebilir durumda olması için, hizmet içi eğitimler, verimliliği fonksiyonelliği ve 

etkililiği sağlamaya yönelik gerçekleştirilmesi gereken tedarik süreçleri, yönetim 

politikalarında kurumsallık ve hasta güvenliği kültürü bakış açısı gibi etmenler göz 

önünde bulundurulmalıdır. Hastanelerde çalıştırılan personel gruplarının kendi aralarında 

bir bütün olmakla beraber, sağlık hizmet sunumunda da bir birbirinden ayrılmaz bir parça 

halinde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.  

Ancak hastanenin temel yeteneği olan teşhis ve tedavi kısmında hemşirelerin dış 

kaynak alımı ile değil, kamu personeli istihdam şekillerine göre ve sosyal hakların daha 

genişletilmiş olarak çalıştırılması hasta güvenliği kültürü ortalamasını yükselteceği bu 

nedenle hastane birimleri arasında, görev süresi, eğitim durumu ile hasta güvenliği alt 

alan ortalamaları arasında farklılıklar olabileceği düşünülmektedir.   

Hemşire, hastabakıcı ve klinik sekreter de Birimler içinde ekip çalışması,Yöneticilerin 

daha hassas olması sürekli hizmet içi eğitim,güvenliği kapsamlı algılanması ve öneminin 

artırılması hatalar hakkında geri bildirim yapılması ve iletişimin artırılması, hataların 

sıklıkla raporlanması,ekip çalışmasının güçlendirilmesi personel eksikliklerinin 

giderilmesi hastaneden devir ve nakillerin çalışma şartlarının zor olduğu bölümlerde 

rotasyon sağlanması hasta bakıcı ve klinik sekreter alımı yapılmadan eğitim düzeyi 

dikkate alınmalı daha önce hasta bakımı ve klinik sekreter eğitimi almış personele öncelik 

tanınmalı göreve başlamadan önce hizmet içi eğitim verilmesi önerilebilir.  
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DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ  İŞE BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU İLE 

İLİŞKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA 

Esin BARUTÇU
113

 

Keziban KAYMAKÇI
114

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Denizli il merkezinde bulunan iki kamu sağlık örgütündeki 

çalışanların duygusal emek, işe bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu 

amaçla, Denizli ilinde iki kamu kurumunda 128 çalışana uygulanan araştırmada duygusal 

emek ölçeği, işe bağlılık ölçeği ve iş doyumu ölçeği sorularından oluşan anket formu 

hazırlanarak; anket sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bu üç faktörün ilişkisi 

ve bazı demografik değişkenler açısından ilişkisi incelenmiştir. Araştırma bulgularının 

analizinde, çalışanların duygusal emek davranışı ile işe bağlılık ve iş doyumu arasında 

zayıf düzeyde pozitif bir ilişki;  iş doyumu ile işe bağlılık arasında ise orta kuvvette 

pozitif anlamlı bir ilişki görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, duygusal Emek, İşe bağlılık, iş doyumu 

THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR, JOB INVOLVEMENT 

AND JOB SATISFACTION: A RESEARCH 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to research the relationships of emotional labor , job involvement 

and job satisfaction levels. The study is realised two public health organization.  The 

results of the survey applied to 128 participants analyzed with the statistical program 

SPSS and the  relationship among emotional labor, job involvement and job satisfaction 

and some demographic characteristics were tested two public organizations  in Denizli. 

Acording to results, the emotional labor is releated job involvement and job satisfaction. 

Keywords: health sector, emotional labor, job involvement, job satisfaction. 

 

1.Giriş 

Çağımızda yaşanan köklü dönüşümlerde baş aktör olan küreselleşme olgusunu, 

dünyada daha önce görülen büyük dönüşümlerden ayıran temel dinamik insanların, 

malların, sermayenin ve en önemlisi bilginin dolaşım hızının 20. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren daha önce örneği görülmemiş ölçüde artması oluşturmaktadır 

(Canpolat ve Cangir, 2010: 26). Yeni kamu yönetimi anlayışının varlığını 

konumlandırmasında, bürokrasinin içinde boğulmamış,  hizmet alanların öncelik ve 

tercihlerini merkeze alan bir kamu yönetimi anlayışı esastır. Bu konumlanmada, hizmet 

sunduğu kitlenin beklediği verimlilik, kalite ve etkinlik kriterine uygun olarak, kamu 

hizmetlerini değişen şartlara göre yeniden düzenleme yeteneğine sahip bir yönetim ve 

çalışan perspektifi hakim olmaktadır. Küresel olarak değişim ve dönüşümü hızlandıran 
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pek çok faktör arasından en öne çıkan bilgi ve iletişim teknolojilerinin; hizmet alanlar, 

yöneticiler ve çalışan üzerindeki belirleyici etkisi örgütlerin her zamankinden daha 

proaktif bir yönetim yaklaşımını zorunlu kılmaktadır.  

Küreselleşme sürecinde değişen kamu yönetimi paradigması ile birlikte,  yeniden 

şekillenen normatif prosedürlerinden, politika yapım sürecinden ve özel sektör yönetim 

stratejilerinden etkilenen kamu yönetimi algısı ve anlayışı; profesyonel, girişimci ve 

sorumluluk alıp hesap verebilen bir yönetim özelliği kazanma yolundadır. “İnsanlarla 

insanlar sayesinde yönetme” anlayışı doğrultusunda hizmet alanlarla birlikte, çalışanların 

örgütün stratejilerinin oluşturulmasında ve başarısında belirleyici bir aktör konumunun 

fark edildiği bir yaklaşım söz konusudur. Günümüzün dijital dünyasında bilgi toplumu 

özellikleri yanında, bir o kadar karmaşık sosyal ve ekonomik problemlerin üstesinden 

gelmek için, etkin, verimli, küresel piyasa gereklerini okuyabilen yönetimler varlıklarını 

sürdürebilecektir. Bu açıdan  yenilik tabanlı, girişimci ve sürdürülebilirlik noktasında 

performans kriterlerini belirlemiş, iş görenlerini stratejik ortak olarak güçlendirmiş, girdi 

değil çıktı odaklı, kurumsal ilişki ve itibar yönetiminin önem kazandığı, inisiyatif ve risk 

alan muktedir yönetimler değişim paradigmasının tezahürlerini oluşturmaktadırlar 

(Drechsler, 2005: 94-96; Özer, 2005: 5-11; Genç, 2010: 156).  

Günümüzde toplumların en önemli gelişmişlik göstergelerinden birisi olan sağlık 

hizmetlerinin sunumu, özellikle liberal piyasa ekonomisi sürecinde bir yandan etkinlik 

diğer yandan hizmet kalitesinin artırılması çabalarını gerektirmektedir (Altay, 2007: 33). 

Kamu örgütündeki paradigma değişimi, dinamik toplumsal ve küresel okumaların bir 

uzantısı olarak, çalışanlarından duygusal emek davranışları, işe bağlılık ve iş doyumunun 

örgütsel ve bireysel katma değer oluşturması sonucu örgütsel başarıya katkıyı 

hedeflemektedir. Ayrıca, örgütsel ve bireysel performans ile genel ve iş yaşamı 

kalitesinde son derece etkili olabilen çalışanların iş doyumu ve işe bağlılıklarını harekete 

geçiren bir yönetsel performans, değerlendirme kriteri olarak belirleyici olabilmektedir.  

 1.1.Duygusal Emek 

 Duygusal emek kavramının kamuoyunun dikkatini çekmesi ve ticarileştirilmiş bir 

meta olarak literatüre kaynak teşkil etmesi Hochschild tarafından 1983’te “The Managed 

Heart - The Commercialization of Feeling” adlı eserinde  “duygusal emek” kavramı, ücret 

karşılığı çalışılan bir işte duyguların yönetimi olarak literatüre kazandırılmıştır. Geçmişte 

örgütsel davranış açısından göz ardı edilen duygular, bugün örgütsel yargıların dile 

getirilmesinde, kurumsal ve hizmet pazarlamasında etkili olan bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir. İş yerinde duygusal emek davranışlarının gösteriminin bireysel ve 

örgütsel sonuçları açısından, üzerinde durulmakta ve örgütler tarafından eşbiçimli bir 

standartta çalışanlarınca sergilemesi beklenilen; ve duyguların gösterimi noktasında 

esaslar geliştirilmesi söz konusu olan bir olgu olarak, duygusal emek kavramı performans 

kriterleri arasında dikkat çekmektedir( Grandey, 2000: 95; Dickson-Swift vd., 2009: 62). 

Toplumsal süreçlerin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayileşmeden 

bilgiye dayalı bir yapıya doğru evrim geçirdiği görülmektedir. Bu durum, ekonomileri 

sanayi üretiminden daha fazla oranda hizmetler alanında üretime yöneltmiştir (Türkay 

vd., 2011: 202). Bilgi iletişim toplumu özelliğinin bir uzantısı olarak hizmet sektöründeki 

gelişmeyle birlikte çalışanların sergilediği duygusal emek davranışları, kurumların kısa ve 

uzun vadede yayılmacı rekabet ve stratejileri açısından ayrı bir değerlendirme kriteri 

durumuna gelmiştir. Çalışanlardan işlerini icra ederken hizmetin  bir parçası olarak  

duygusal emeklerini de katmaları beklentisi, sunulan hizmetin ayrılmaz bir parçası olarak, 

adeta bir sunum metası formatında duygusal emeğin rolünü ön plana çıkarmaktadır. 
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Bu araştırma da “Duygusal emek” (emotional labor)  olarak ele alınan kavram, 

“duygusal işcilik”,“duygusal yönetim” (emotional management) veya “duygusal calışma” 

(emotional work) olarak literatürde yer almakta olup; calışanlardan “duygusal gösterim 

kuralları”(emotional display rules) tanımlaması adı altında, işlerinin bir parçası olarak 

sergiledikleri duygular, bu temelde ortaya koydukları duygusal düzenleme yöntemleri ve 

çalışanların içsel duygu durumları gibi farklı süreçleri yansıtan çok boyutlu bir kavramdır 

(Asforth ve Humphrey, 1993: 90; Dickson-Swift vd., 2009: 62; Çukur, 2009: 529). 

Duygu kavramını en geniş anlamda “öznel bir his durumu” olarak tanımlamak 

mümkündür (Ashforth ve Humphrey, 1995: 99; Türkay ve Ünal, 2010: 114). 1980’lerden 

bu yana ise, duyguların iş hayatında varlığı, sunulan hizmetin bir parçası olarak gösterim 

şekilleri, iş tatmini, örgütsel bağlılık ile işe bağlılığa etkisi, bireysel ve örgütsel başarı ve 

performans üzerindeki belirleyiciliği nedeniyle yazında ve iş hayatında üzerinde durulan 

bir konu olmaktadır. 

Hochschild, duyguların yönetilmesini, dışa aksettirilmesini derinlemesine ve 

yüzeysel duygusal davranış gösterimi olarak başlangıçta iki kategoride ele almıştır. Buna 

ilaveten; Asforth ve Humphrey (1993),  kendiliğinden içten gelerek cömertçe sergilenen 

samimi duygusal emek davranışı gösterimini de üçüncü bir duygusal emek performansı 

olarak ayrıca tanımlamışlardır (Asforth ve Humphrey, 1993: 92-94; Humphrey vd., 2008: 

152). 

Duygusal emek gösteriminde cinsiyet, duygusal zeka, duygusal etkileyicilik ve 

duygularını ifade edebilme kabiliyeti, negatif duygulanım gibi bireysel faktörlerle 

birlikte, amir desteği, çalışanın işini icra edebilmedeki özerkliği, iş arkadaşlarının desteği 

gibi kurumsal faktörler çalışanların duygusal emek davranışlarının belirleyicileri 

olabilmektedir (Grandey, 2000: 101; Brotheridge, 2006: 295).  

Çalışanların sergilemiş oldukları duyguların kurumsal sonuçları itibariyle olumlu 

veya olumsuz etkileri bulunmaktadır. Duygusal emek davranışları sonuçları bakımından, 

kurumlara anında veya uzun dönemde, etkileri zamanla görülebilecek uzun vadeli  

kazançlar sağlamaktadır (Güngör, 2009: 178). Duygusal emeğin örgütsel açıdan olumsuz 

sonuçları da olabilmektedir. Hizmet alanların çalışanların davranışlarını doğal 

bulmamaları, hizmet alanların beklentilerini karşılayacak seviyede olmaması ya da 

çalışanların hizmet alanların beklentilerini okumadaki yetersizlikleri, hizmet alanların 

beklentilerinin değişmesi gibi durumlar örgütsel açıdan olumsuz sonuçlara yol açabilir. 

Duygusal emek gösteriminin bireysel sonuçları arasında duygusal tükenme ve iş 

tatmini görülebilir (Morris ve Feldman, 1996: 1002). Duygusal emek gösteriminin 

bireysel açıdan  çalışanların genel yaşam tatminlerine ve bireysel hizmet kalitelerine de  

olumlu katkısı bulunmaktadır. Ancak, duygusal emek davranışları çalışanlarda duygusal 

uyumsuzluk ve yorgunluk sonucu tükenmeye de yol açabilmektedir. 

Duygusal emek teorilerinin çoğunda duygusal gösterim kuralları olarak ifade 

edilen ve  uygun duygusal ifadelerin ne şekilde hangi kurallar ve esaslar çerçevesinde 

gösterileceği bile kurum tarafından belirlenebilmekte ve çalışanlardan bu kurallara riayet 

etmeleri istenilmektedir (Diefendorff vd., 2005: 339). Bu duygusal gösterim kurallarının 

şekillenmesinde ve kurumsal belirlemelere etki eden faktörler arasında, içinde bulunulan 

toplumsal norm ve kültürün etkileri de bulunmakta, kurumsal kurallarla birlikte sosyal 

kurallar bütünü, çalışanlardan sergilemeleri beklenen uygun duygusal emek davranışı 

kalıplarını, duygusal gösterim kurallarını şekillendirmektedir. 

Çalışanlar işlerini yaparken, temel düzeyde bir takım davranışlar sergilemek ve 

bazı duyguları karşı tarafa yansıtmak durumundadırlar. Fakat duygusal emek, bu temel 

düzeyin daha üzerinde ve süreklilik arz eden bir olguyu ifade etmektedir.(Güngör, 

2009:170) 

Asforth ve Humprey (1993),  tarafından hislerin içsel yönetiminden ziyade, 

gözlemlenebilir davranış örüntüsü olarak ele alınan duygusal emek, bugün birçok hizmet 
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alanı ve mesleğin olmazsa olmazı ve gösterimi yaygın bir bileşeni konumundadır. Duygu 

ve emek kavramlarından yola çıkarak, insanın bilinçli olarak icra ettiği çalışma sürecinin, 

kendi iç dünyasında uyandırdığı izlenim olarak nitelenebilecek duygusal emek kavramı, 

örgütsel davranış ve onun alt disiplinlerinde ve iş dünyası pratiğinde çıktıları itibariyle bir 

değerlendirme konusu olmaktadır ( Basım ve Begenirbaş, 2012: 78). 

1.2. İşe Bağlılık 

İşe bağlılığa olan ilgi, iş yaşam kalitesi  indeksi olarak değerli olmasının yanı sıra 

işgücü devri, isteksizlik ve devamsızlık gibi iş davranışlarını anlamadaki temel rolü 

nedeniyle son yıllarda gittikçe artmaktadır (Karaüzüm vd., 2010. 183).Lodahl ve Kejner 

‘e göre işe bağlılık işin doğruluğu ya da önemi ile ilgili değerlerin içselleştirilmesi ile 

ilgilidir (Khan vd., 2011: 253).  

İşe bağlılık, bireylerin işlerini yaparken kendilerini dinç hissetmeleri, kendilerini 

işlerine adamaları ya da işlerinden doyum almaları ve işlerine yoğunlaşmaları anlamına 

gelmekte olup, geçici değil sürekli olan, belli bir nesneye, olaya ya da kişiye bağlı 

olmayan olumlu duygusal ve bilişsel bir durumdur (Eryılmaz ve Doğan, 2012: 50) 

Çalışanların, genel olarak, işe ve/veya çalışmaya karşı değer ve tutumlarını ifade etmekte 

ve toplumun kültürünü yansıtmaktadır. ( Uyguç ve Çımrın, 2004: 93). İşe bağlılık 

çalışanlarda öz yeterlilik inançlarının da artmasında etkilidir. 

Blau’ya göre, işe bağlılığı bireyin psikolojik olarak işi ile özdeşleşmesi olarak 

değerlendirmek mümkündür. İşe bağlılık, çalışanların kendilerini işlerine içten bağlı 

hissetmeleri ve işlerinden tatmin olduklarını anlamına gelmektedir. İşe bağlılık, 

çalışanların performans düzeylerini önemsemelerini ve başarı odaklı çalışmalarını sağlar. 

İşe bağlılığı yüksek çalışanlar, işlerini severek yapar ve iş süreçlerine kendilerine has 

özellikler katarlar ve işleriyle özdeşleşme derecesindeki çalışmaları motivasyonlarını 

yükseltmekte ve içsel gelişme ihtiyaçları tatmin olmaktadır. Dolayısıyla, İşe bağlılık, 

çalışanın kurum amaçları ile paralel çalışmasına katkı sağlamaktadır. Ancak, işlerine 

bağlı olmayan çalışanlar kendilerini amaçsız hissederek, çalıştıkları kuruma 

yabancılaşırlar (Bulutlar ve Ünler Öz, 2010.81). İşe bağlılık gösteren çalışan, işi yaşamın 

merkezi olarak görme, işe etkin şekilde katılım, işi kendine özsaygının temeli olarak 

algılama, kendini iş performansı ile tanımlama yönünde bir eğilim göstermektedir 

(Öztürk vd., 2011: 86). 

  

1.3. İş Doyumu 

İnsan ilişkileri teorisine temel teşkil edecek olan, Hawthorne araştırmalarının 

etkilerinin hakim olduğu bir dönemde 1935 yılında yayınladığı kitabında Hoppock iş 

tatminini “ kişinin çalıştığı işten ona devam etmesine yetecek ölçüde tatmin olup 

olmaması hem işveren hem de çalışan açısından öncelikli bir konu bir durum” olarak 

bahsetmiştir. Locke ise iş tatminini,” bireyin işinden ve iş deneyimlerini değerlendirmesi 

sonucu ortaya çıkan keyif ya da memnuniyet verici durum” duygusal bir tepki ve 

davranışsal bir dışa vurum olarak, diğer tutumlar gibi duygusal, bilişsel ve davranışsal 

özelliklerin bir karışımı olarak tanımlamaktadır (Spector vd., 2001: 29; edt.: Anderson 

vd., 2009: 30). Çalışanların işlerini ve iş ortamlarını değerlendirmelerinin bir ölçüsü 

olarak işlerinden duydukları olumlu memnuniyet algısını ifade eden (Grandey, 2000:104)  

İnsanlar hayatları boyunca, belirli bir yaştan itibaren, fiziksel ve zihinsel 

yetenekleri ile zamanlarının çoğunu iş yerlerinde harcarlar. “İş “ kişilerin bireysel 

hedeflerine ulaşmalarındaki önemli bir vasıtadır. Bireyler çalışarak kendi hayatlarında ve 

başkalarının hayatlarında fark yaratmaya, faydalı olmaya çalışırlar. Günlük yaşantılarının 

önemli bir kısmını işyerinde ve mesai arkadaşlarıyla geçirmelerinden dolayı çalışanların 

yaptıkları işten beklentileri ile fiili durum arasında bir farklılık varsa; bu hem örgüt, hem 

toplum, hem de aile yaşantısı açısından birtakım sorunlara yol açabilir (Yücel ve Demirel, 

2013: 159-160). Çalışanların psikolojik sağlığı üzerindeki önemli etkilerinden dolayı 
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endüstri ve örgüt psikolojisinde iş tatmini kavramı önemli bir çalışma konusu olmaktadır 

(Ünsal ve Türetgen, 2005: 44). 

 

 

2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, kamu yönetimindeki değişim anlayışına paralel, teşkilat yapısında 

ve işleyişinde çok önemli bir örgütsel değişim yaşayan sağlık teşkilatı çalışanlarının 

duygusal emek davranışları ile işe bağlılık ve iş doyumu ilişkilerinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. 

2.2. Evren ve Örneklem  

Bu çalışma, Denizli ilinde sağlık sektöründe hizmetlerin sunulmasında  yönetim 

planlama yürütme izleme değerlendirme ve denetleme görevlerini ifa eden İl Sağlık 

Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan çalışanlara gerekli izinler 

alınarak uygulanmıştır. Araştırma her iki kurumda çalışan toplam 128 çalışana 

uygulanmıştır. Araştırmaya katılan çalışanlar sağlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, 

yönetim kademesi ve yardımcı hizmetler olmak üzere 4 grup altında değerlendirmeye 

alınmıştır. Araştırmanın modeli tanımlayıcı modeldir. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak 5 farklı grupta toplam 39 ifadeden oluşan bir anket 

formu kullanılmıştır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine dair sorular 

bulunmaktadır.  Diğer dört bölüm sırasıyla iş doyumu ölçeği, işe bağlılık ölçeği, iş odaklı 

ve çalışan odaklı duygusal emek ölçeğinden oluşmaktadır. İlk 10 soru çalışanların 

demografik özelliklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 29 soru ise ölçeklere 

ait davranışları ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Yapılan madde analizinde 

ölçeklere ilişkin ifadeler 25’e indirilmiştir. Çalışmada incelenen boyutların her birinde, 

5’li likert ölçeği kullanılmıştır Puanlama ise İş Doyumu Ölçeği ve İşe Bağlılık Ölçeği için 

1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum şeklinde yapılmıştır. Duygusal 

Emek Ölçeğinde puanlama ise, 1: Hiçbir zaman; 5: Her zaman şeklinde 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmada  çalışanların iş doyumunu ölçmek amacıyla, Lale Köksel’in 

çalışmasında Türkçe’ye uyarlanmış  olan Michigan Örgütsel Değerlendirme Anketi-İş 

Doyumu Alt Ölçeği kullanılmıştır (Köksel, 2009: 54). Araştırmada çalışanların işe 

bağlılığını ölçmeye yönelik üçüncü bölümde yer alan, işe bağlılık ölçeği, sorularının ilk 

üçü Kruml (1999)’ un çalışmasından diğer iki soru ise, Lodahl ve Kejner(1965) 

tarafından geliştirilen ve Eda Ünlüer Öz ‘ün çalışmasında Türkçe’ ye kazandırılan işe 

bağlılık ölçeğine ilişkin sorulardan oluşmaktadır (Ünler Öz, 2007: 52). 

Anketin dördüncü bölümünde ise çalışan odaklı duygusal emeğin ölçülmesi 

amacıyla 12 maddeden oluşan bir ölçek yer almaktadır. Bu araştırmada duygusal emek 

davranışlarının değerlendirilmesinde, Ülke Hilal Ağırman’ ın (2012) çalışmasında 

kullanmış olduğu ölçek sorularından faydalanılmıştır. Ölçeğin sekiz maddesine ilişkin 

anket soruları Brotheridge ve Lee (1998) tarafından geliştirilen çalışan odaklı duygusal 

emeğin üç boyutundan ikisi olan derinlemesine davranış ve yüzeysel davranış 

kavramlarını ölçmeye yöneliktir. Çalışan odaklı duygusal emeğin üçüncü boyutu olan 

samimi davranış boyutunu ölçmek için ise, Diefendorff ve arkadaşlarının (2005) 

çalışmalarında kullandıkları ölçekten iki madde, Kruml ve Geddes’in (2000) 

çalışmalarında kullandıkları ölçekten bir madde Ülke Hilal Ağırman tarafından Türkçe’ye 

çevrilmiş olup; araştırmada bu  ölçek sorularından faydalanılmıştır (Ağırman, 2012: 59-

60). Anketin beşinci bölümünde iş odaklı duygusal emeğin ölçmesi amacıyla, araştırmada 

9 madde ile yer alan bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekteki ifadeler, Brotheridge ve Lee 
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(1998) tarafından geliştirilen ölçeğe ait ifadelerin Türkçe’ye çevrilmesiyle elde edilmiş 

olup, Türkiye’de pek çok araştırmada kullanılmıştır (Ağırman, 2012: 59). Ölçekteki bazı 

soruların ifadeleri bu araştırma konusu kurum ve  katılımcılara göre uyarlanmıştır. 

 

3.Bulgular 

İş doyumu ölçeğinin cronbach alfa değeri ,763 olarak bulunmuştur. İşe bağlılık 

ölçeğinde cronbach alfa değeri ise ,689 olarak bulunmuştur. Oldukça güvenilir bir 

değerlendirme için genel kabul gören 0,70 güvenirlik katsayısından  

 

düşük çıkan araştırma bulgularında, soru sayısının az olduğu ölçeklerde bu durumun 

görülebileceği kabul edilmektedir ( Akgül ve Çevik, 2005: 435). 

Duygusal  emek ölçeğinde çalışan odaklı duygusal emek davranışları boyutunun 

cronbach alfa değeri ,704 olarak bulunmuştur. İş odaklı duygusal emek davranışları 

boyutunun cronbach alfa değeri ise  ,674 olarak bulunmuştur. Duygusal emek ölçeğinin 

genel olarak cronbach alfa değeri ise ,766 olarak, oldukça yüksek güven aralığında 

bulunmuştur. Ölçeklerin güvenirliğini düşüren maddeler çıkarılarak ölçek 25 soru 

üzerinden değerlendirilmiştir.  

Araştırmaya katılan çalışanların % 58,6’ sı Halk Sağlığı Müdürlüğü , % 41,4’ü İl 

Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşmaktadır. Katılımcıların %54 .7’ si kadın, %45,3’ 

ü erkek çalışanlardır. Çalışanların %76,6’ sı evli, %23,4’ü bekar çalışanlardan 

oluşmaktadır. Unvan olarak çalışanların %65,6 gibi büyük bir bölümü sağlık hizmetleri 

çalışanlarından oluşmaktadır. Kadro durumu açısından 657 sayılı kanuna göre 4a kadrolu 

çalışanlar %85,2’ lik bir orana sahiptir. Çalışanların %32,8’i lisans öğrenimi düzeyinde 

olup, yalnızca %7’ si ilköğretim düzeyinde yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları arasında 

bulunmaktadır. Çalışanların % 38,3’ü 21 yıl ve üzeri toplam çalışma yılına tekabül 

etmektedirler. Araştırma katılımcılarının % 56,2’si 19-39 yaş gurubu; % 43,8’i ise 40 yaş 

ve üzeri çalışanlardan oluşmaktadır. 2 çocuğu olan çalışanlar %52,3 ile en yüksek orana 

sahiptir. Demografik değişkenler ve ölçek faktörleri arasında yapılan istatistiksel 

değerlendirmelerde anlamlı farklılara rastlanmamıştır. 
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*p˂0,05 ve **p˂0,01 

Tablo 1: Duygusal Emek Davranışı Boyutları ile İş Doyumu ve İşe Bağlılık İlişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

İş doyumu 
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1         

İşe bağlılık 

2 

,425
**

 1        

Samimi 

Davranış 3 

,347
**

 ,265
**

 1       

Yüzeysel 

Davranış 4 

-,119 ,044 -,051 1      

Derinlemesi

ne 

Davranış 5 

,291
**

 ,296
**

 ,347
**

 ,250
**

 1     

Olumlu 

Duygusal 6 

,237
**

 ,160 ,363
**

 ,023 ,466
**

 1    

Olumsuz 

Duygusal 7 

,082 ,193
*
 ,104 ,210

*
 ,324

**
 ,297

**
 1   

Çalışnodakl

ı 8 

,178
*
 ,253

**
 ,548

**
 ,751

**
 ,671

**
 ,342

**
 ,303

**
 1  

İş odaklı 9 ,195
*
 ,220

*
 ,284

**
 ,149 ,488

**
 ,790

**
 ,820

**
 ,399

**
 1 
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Tablo 1’e göre yapılan pearson korelasyon analizinde iş doyumu ile işe bağlılık 

arasında ( r= 0,425 ve p˂0,01) pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki söz konusudur. Bu 

durumda, çalışanların iş doyumu arttıkça işe bağlılık düzeylerinin de arttığını söylemek 

mümkündür İş doyumu ile çalışan odaklı duygusal emek davranışlarının samimi davranış 

boyutunda ( r=0,347 ve p˂0,01) pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki vardır. İş doyumu ve 

duygusal emeğin derinlemesine davranış boyutu arasında da (r=0,291 ve p˂0,01) zayıf 

düzeyli pozitif yönde bir ilişki mevcuttur. Bu sonuca göre, çalışanların samimi ve 

derinlemesine boyutta duygusal emek davranışı gösterdiklerinde iş doyumları da 

artmaktadır. Çalışan odaklı duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutu ile iş doyumu 

arasında bir ilişki görülmemiştir. Bir bütün olarak çalışan odaklı duygusal emek davranışı 

ile iş doyumu arasında (r=0,178 ve p˂0,05) pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 

görülmektedir. Çalışanların iş doyumları ile olumlu duyguları gösterme gerekliliği 

arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde(r= 0,237ve p˂0,01) anlamlı bir ilişki vardır. 

Çalışanların bir bütün olarak iş odaklı duygusal emek davranışları sergilemeleri ile iş 

doyumları arasında (r=0,195 ve p˂0,05) pozitif yönde düşük kuvvette bir ilişki mevcuttur. 

Buna göre, olumlu duygular sergilemeleri beklentisi ile ortaya konulan iş odaklı duygusal 

emek davranışı gösterimlerinin çalışanların işe dair pozitif algılarına olumlu katkı 

yaparak iş doyumlarını artırdığını söylemek mümkündür. 

Çalışan odaklı duygusal emeğin samimi davranış boyutu ile işe bağlılık arasında 

(r= 0,265 ve p˂0,01) anlamlı pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki vardır. 

Derinlemesine davranış boyutu ile işe bağlılık düzeyi arasında samimi davranış 

boyutundan daha fazla (r= 0,296 ve p˂0,05) pozitif yönde anlamlı ve zayıf derecede bir 

ilişki vardır. Yüzeysel davranış boyutunda ise anlamlı bir ilişki görülmemektedir. Bütün 

olarak çalışan odaklı duygusal emek davranışı ile işe bağlılıkları arasında pozitif yönde ve 

düşük düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur(r= 0,253 ve p˂0,05).  

Kurumsal olarak çalışanlardan hizmet alanlara karşı olumsuz davranışlarını gizlemeye 

yönelik duygusal emek gösterimi talebi ile işe bağlılık düzeyinde (r= 0,193 ve 

p˂0,05)pozitif yönde anlamlı ve zayıf düzeyli ilişki mevcuttur. Bir bütün olarak iş odaklı 

duygusal emek davranışları talebinin işe bağlılığı % 22 düzeyinde anlamlı ve pozitif 

yönde etkilediği görülmektedir (r=0,220 ve p˂0,05). Olumlu duygusal emek davranışları 

gösteriminde bulunulması ile ilgili kurumsal istek ile samimi davranış boyutunda yine 

orta kuvvette pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur(r= 0,363 ve p˂0,05). Bu ilişki, samimi 

davranış boyutunun bütün olarak iş odaklı davranış boyutu ilişkisinden (r= 0,284 ve 

p˂0,01) daha yüksek olduğunu göstermektedir. Derinlemesine davranış boyutu ile olumlu 

duygular gösterilmesi gerekliliği talebi ile pozitif yönde orta kuvvette ( r= 0,466 ve 

p˂0,01) ilişki vardır. Olumlu duyguları gösterme gerekliliğinin bir bütün olarak çalışan 

odaklı duygusal emek davranışları ile pozitif yönde orta kuvvette bir ilişkisi 

görülmektedir (r= 0,342 ve p˂0,01). Olumsuz duyguları gizleme gerekliliğinin bir bütün 

olarak çalışan odaklı duygusal emek davranışı gösterme ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

mevcuttur (r= 0,303 ve p˂0,01). Yine bir bütün olarak çalışan odaklı davranışın içsel 

dinamiklerle doğal akışında geliştiği bir sürecin, kurumsal açıdan da talep edilen 

duygusal emek davranışlarının olumlu artışına pozitif ilişkili, anlamlı bir katkı yaptığı 

görülmektedir (r= 0, 399 ve p˂0,01). 

4.Tartışma ve Sonuç 

Sağlık, sadece kamunun sunduğu bir hizmet olmaktan çıkıp özel sektörün ve 

uluslararası pazarın son derece gözde bir emtiası haline gelmiştir. Bütün sektörlerde 

olduğu gibi örgütlerin en önemli taklit edilemeyen stratejik kaynağı, entelektüel 

sermayesi olan çalışanların,  sürdürülebilir örgütsel başarı ve performans yaratmadaki 

önemi her geçen gün önem kazanmaktadır. Yönetim ve organizasyon, izleme 

değerlendirme ve denetleme görevleri olan araştırmaya konu her iki kamu kurumu 
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çalışanları hem özel sektör hem de sağlık sektörü kurumları olmak üzere tüm topluma 

sundukları sağlık hizmetini küresel bir aktör olarak ihtiyaca cevap verebilir konumda 

yerine getirmek zorundadır. Çünkü, hizmet verdiği kitlenin müşterileri ve rekabet alanı 

küresel standartta bir etkinlik ve kaliteyi gerektirmektedir. Bu süreç dahilinde çalışanların 

sadece formal bilgi ve donanımları değil duygusal emek performansları da hizmetin bir 

parçası olarak değerlendirilmektedir. Çalışanların yaptıkları işin önemini ve değerini 

içselleştirerek işlerine bağlılık duymaları ve iş doyumlarının bireysel ve örgütsel çıktıları 

da günümüzde literatürün ve iş dünyasının ilgi odağı durumundadır.   

 Araştırma bulgularına göre, çalışanların iş doyumu arttıkça işe bağlılık düzeylerinin 

de arttığını; dolayısıyla bu iki faktörün ilişkisi ve etkileşiminin bireysel ve kurumsal 

performansa, etkinlik ve kaliteye pozitif yönde hem çalışanlar hem de hizmet alanlar 

açısından olumlu katkıda bulunduğu açıktır; ve bu sonuçlar literatür ile örtüşmektedir. 

Araştırma bulgularında, çalışanların duygusal emek davranışı ve iş doyumu etkileşimleri 

doğal gelişen samimi duygusal emek davranışı sergilediklerinde orta kuvvette; kendinden 

beklenilen duygusal emek davranışları ile doğal süreçle gelişen duygusal emek 

davranışlarının uyumunu oluşturan derinlemesine boyutta duygusal emek davranışı 

gösterdiklerinde iş doyumları da artmakta olup, bu sonuç literatüre paralel bulgulardır. Bu 

sonuçlardan çalışanların kendi içsel süreçleri ve motivasyon ögelerine dayanarak hizmet 

alanlarla etkileşimleri esnasında sergiledikleri duygusal emeğin çalışanların yaptıkları 

işten ve sonuçlarından memnun olarak iş doyumu sağlamalarına katkısı olduğu 

görülmektedir.  

Kurumun çalışanlarından hizmet alanlarla etkileşimleri esnasında göstermelerini 

beklediği olumlu duygular sergileme talebinin çalışanların hizmet alanlarla ilişkilerinde 

olumlu sonuçlar gelişmesine katkıda bulunarak iş doyumlarını pozitif yönde etkilediği 

görülmekte olup, literatür bulguları ile paralel sonuçlardır. Çalışanların bir bütün olarak iş 

odaklı duygusal emek davranışları sergilemeleri ile iş doyumları arasında düşük kuvvette 

bir ilişkinin mevcudiyeti ise çalışanların kurumsal talepten öte kendi doğal sürecinde 

gelişen duygusal emek performanslarının işe dair algılarını ve doyumlarını dada güçlü 

etkilediğini göstermektedir. Ancak, çalışanların iş doyumlarına düşük düzeyde bir ilişki 

ile bile olsa kurumsal eşbiçimlilik açısından talep edilen iş odaklı duygusal emek 

davranışlarının katkısı kayda değer olup, çalışanlardan organizasyonun amaçları 

doğrultusunda olumlu duygular sergilemeleri beklentisi ile ortaya konulan bulgular, 

literatür ile benzer sonuçlar taşıyarak, iş doyumlarını artırdığı görülmektedir. 

Yaptıkları işlerini içselleştirmeleri, işlerine verdikleri önem ve değeri ile işten duydukları 

memnuniyetin ifadesi olan işe bağlılık; araştırma sonuçlarına göre derinlemesine davranış 

boyutunda ve samimi davranış boyutunda zayıf düzeyde bile pozitif bir ilişkinin anlamlı 

bir katkısının olması son derece önemlidir. Bu sonuçlar, çalışanların toplumun ve 

piyasanın ihtiyaç ve taleplerini okuyup, işlerine o yönde önem ve değer vererek, bu yönde 

teknik donanım kadar duygusal emeklerini de birleştirerek bireysel ve kurumsal etkinlik 

ve hizmet kalitesine katkıda bulunduklarını göstermektedir.    

Kurumsal olarak çalışanlardan hizmet alanlara karşı olumsuz davranışlarını gizlemeye 

yönelik duygusal emek gösterimi talebi ile işe bağlılık arasında gelişen zayıf düzeyli ilişki 

vardır. Bu sonuç, çalışanların gerginliklere fazla takılmamadan, profesyonelce işlerini icra 

ettiklerine işaret etmekte olup, olumlu bir katkı olarak değerlendirilmektedir. Bu sonuç, 

kurumların çalışanlarının duygusal uyum sağlamalarını kolaylaştıracak motivasyonları 

geliştirmeleri ve güçlendirmeleri yönünde bir ipucu niteliği taşımaktadır. Çünkü söz konusu 

kurumlar özellikleri itibariyle toplumsal ihtiyaç ve talepleri bir adım önden okumak görev ve 
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sorumluluğunda olup; çalışanlarının duygusal emeğe gönüllü katkılarını güçlendirmeleri, bu 

fonksiyonlarında etkinlik ve verimliliğe olumlu katkı olarak geri dönecektir. Aynı şekilde 

olumlu duygusal emek davranışları gösteriminde bulunulması ile ilgili kurumsal istek ile 

samimi davranış boyutundaki ilişkinin, iş odaklı duygusal emek boyutlarından daha fazla 

çalışanlarca tercih edilmektedir. Bu sonuçlar, bireysel hizmet kalitesi ve kurumsal hizmet 

kalitesindeki artışın kurumsal itibar ve rekabet edebilirliğe çalışanların katkısının önemini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca gösterilen duygusal emek davranışlarının bir izlenim yönetimi 

olmadığının ifadesidir. Bu araştırmanın literatürdeki bulgularla benzer şekilde ulaştığı 

sonuçlar, çalışanların yüzeysel ve doğal süreç içinde gelişmediği halde ‘ miş ’ gibi 

davranılan duygusal emek davranışlarını değil; çalışanların kendi iç motivasyonları ile 

gelişen doğal ve derinliği olan duygusal emek davranışlarının çalışanlar tarafından daha çok 

kabul gördüğü ve iş doyumlarını ve işe bağlılıklarını ve olumlu davranış gösterimini 

desteklediği yönündedir. Bu çalışmada özel sektörde ağırlıklı olmak üzere daha çok 

görülebilen yüzeysel davranış boyutunda bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Araştırma konusu duygusal emek davranışları ve diğer faktörlerle ilişkisine yönelik 

çalışmaların, daha fazla ve farklı hizmet alanları ve sektörlerde yapılması gerekmektedir. 

Çünkü küreselleşmenin yönlendirdiği mecburiyetler, kamu ve özel sektörde farklı kalite ve 

etkinlikte hizmet sunulduğu gibi değerlendirme eğilimini ortadan kaldırmaktadır. Kamudan 

hizmet alan bütün kitle, bilgi iletişim teknolojilerinin nimetlerini ve kıyasıya rekabet 

unsurunun etkilerini, sonuçlarını karşılayacak hizmet etkinliği verimliliği ve kalitesini talep 

etmede ve yönlendirmede özel ya da kamu ayrımına gitmemektedirler. Sonuç olarak, küresel 

faktörlerin şekillendirdiği tam zamanında, etkin, verimli, hızlı ve kaliteli hizmet talebi 

beklentisi, özel-kamu ayrımını ortadan kaldırıp; kurumların yönetim kademesi ve 

çalışanlarının bütün yetkinliklerini ve donanımlarını bu taleplere göre geliştirmelerini doğal 

sürecinde zorunlu olarak belirlemektedir.  
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Giriş 

 

 World Health Organization (WHO)’ya göre palyatif bakım; yaşamı 

tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan ağrının ve yandaş sorunların erken 

ve kapsamlı bir biçimde tanımlanarak önlenmesi, azaltılması, fiziksel, psikolojik, 

sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik uygulamaların yer 

aldığı ve yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığı bir yaklaşımdır. Aynı 

zamanda hasta ailesinin de hastalık ve yas sürecinde duygusal ve manevi olarak 

desteklenmesini içerir (World Health Organization, 2009:67, Smith TJ, 2012:70). 

Her ne kadar dünyanın bir çok ülkesinde hükümetlerin büyük çabası ve insan 

hakları olması için çok fazla çağrı olsa da palyatif bakımın sağlık sistemine 

gelişmiş entegrasyonu dünyada sadece 20 ülkede yani % 8.5 inde gerçekleşmiştir. 

Dünya Palyatif Bakım Birliği’nin (WPCA) 2015 hedefleri herkesin yüksek 

kalitede palyatif bakım hizmetine ulaşabildiği bir evrensel erişim, uygun fiyatlı, 

yüksek kaliteli palyatif bakım hizmetinin sunumudur. Palyatif bakım 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için 

ise ilgili merkezlerin gerekli sayıya ulaştırılması gerekmektedir (Lynch, 2011, 

Erdine, 1996:139, Kabalak 2012:56). Türkiye’de 1990’ların başında ulusal 

palyatif bakım programına gereksinim olduğu fark edilmiş ancak bu da kanser 

hastalarında ağrı tedavisi sunumunun daha ötesine gidememiştir. Palyatif bakım 

gelişmeleri oldukça yavaş seyretmesine rağmen ağrı tedavisi daha hızlı ilerleme 

kaydetmiştir. 1987’de ilk defa anestezistler tarafından ağrı derneği kurulmuş, 

dernek 1993’de Uluslararası Ağrı Çalışma Birliği (IASP) dahil olmuştur. Bu 

süreç sonrasında ulusal ve uluslararası birçok yayın yapılmış, kongre ve 

sempozyumlar düzenlenmiştir (Erdine, 1996:139). Bir grup onkolog palyatif 

bakımla ilgilenip eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur (Komurcu, 2011:78). 

Türkiye’de, Türk Onkoloji Vakfı tarafından kanserli hastalara uzun süreli palyatif 

bakım verebilecek bir kuruluş olan “Kanser Bakımevi” İstanbul’da 1993–1997 

yıllarında hizmet vermiş, ancak ödemelere dair yasal düzenlemelerin olmaması 

nedeniyle kapanmıştır. Kanser hastalarına yönelik ikinci girişim ise hospis bakımı 

amaçlı kurulan “Hacettepe Umut Evi” dir. Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı 

tarafından 2006 yılında kurulmuş ve Hacettepe Onkoloji Hastanesi’ne bağlı 

olarak 12 odalı bir hospise dönüştürülmüştür. Ancak yasal düzenlemelerin 

olmayışı nedeni ile bu merkezin, kanser hastalarının tedavisini ve sonrasında 

birkaç hafta gibi kısa konaklamalarını ve minimal ölçüde hemşirelik bakımından 

yararlanmalarını sağlayacak biçimde hizmet vermesi öngörülmüştür (Uzuncu, 

2013:143, Bahar, 2007:1).  

Avrupa Palyatif Bakım Birliği (EAPC) 2005 yılı verilerine göre 

Türkiye’de 10 merkezde 241 yatak kapasitesi ile palyatif bakım hizmeti ve bir 

merkezde hospis hizmeti verilmektedir. Ancak bu merkezlerin çoğu onkoloji 

klinikleri bünyesinde ve ağrı kontrol üniteleri şeklindedir (Bingley, 

2009:287).1990’lardan 2008 yılına kadar Sağlık Bakanlığı’nın ulusal palyatif 

bakım politikası ve bu konuda çalışmaları yokken 2008’lerde başta Sağlık 

Bakanlığı Kanser Kontrol Departmanı olmak üzere Türk Onkoloji Grubu, 
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Palyatif Bakım Organizasyonu, Medikal Onkoloji Organizasyonu ve ağrı Birliği ulusal 

palyatif bakım programı için çalışma başlatmışlardır. 2006 yılında algologlar tarafından 

ilk palyatif bakım derneği kurulmuş, ilk hemşirelik eğitim kursu bu dernek tarafından 

2008 yılında düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı 2009’da palyatif bakımı da kapsayan 5 

yıllık ulusal kanser kontrol programını açıklamıştır . 2010 yılında Sağlık Bakanlığı’nın 

Palya-Türk projesiyle “palyatif bakım” medikal disiplin olarak kabul edilmiştir 

(http://www.kanser.gov.tr/index.php/daire-faaliyetleri/palyatif-bakim/71-palya-turk-

projesi.html). Ayrıca Sağlık Bakanlığı palyatif bakımın ilk adımı olarak 2010 yılında bir 

genelge ile “Evde Sağlık Hizmeti”ni başlatmıştır. Bu konuda 2011 yılında Orta Doğu 

Kanser Konsorsiyumu (MECC) ve San Diego Hospis Merkezi işbirliği ile aile hekimleri 

ve hemşireler için kurs düzenlenmiş, 2012’de daha kapsamlı bir kurs organizasyonu ile 

eğitimlere devam edilmiştir (Silbermann;2012:15). Palyatif bakımın hastane ayağı için 

öncelikle kuruluşun yapısı ve işleyişi hakkında yasal düzenlemelere başlanmış (Kabalak, 

2012:122) ve pilot bir çalışma ile erişkin hastalara yönelik ilk “Kapsamlı Palyatif Bakım 

Merkezi”, Sağlık Bakanlığı Ankara Ulus Devlet Hastanesi‟nde 06.12.2012 de açılmıştır. 

 

Yöntem 

 

 Türkiye’de yıllardır palyatif bakım üniteleri onkoloji kliniklerinin içinde ve 

sadece kanser hastalarına hizmet vermekte iken hastanemizde oluşturduğumuz merkez 

tüm palyatif bakım hastalarına hizmet verecek şekilde planlanmıştır. 

Merkezin yataklı servisinde 11 özel oda, odalarda buzdolabı, çay/kahve vs için 

uygun düzenleme, engelli tipi banyo ve tuvalet mevcuttur. Yatak başı panele gizlenmiş 

kablosuz merkezi monitör sistemi, aspirasyon sistemi, acil müdahale ve CPAP destek kiti 

mevcuttur. Hastalar için ergonomik, hasta yakınları için konforlu bir ortam sağlanmış, 

huzurlu, sakin bir ev ortamı yaratılmıştır. Televizyon, müzik yayını, internet hizmeti 

mevcuttur. Yataklı servis girişinde hasta karşılama ve kabul bölümü, arena tarzı bir 

alanda yapay bir şelale etrafında dinlenme köşeleri ve merkezi hasta takip masası, doktor 

odası, dinlenme odası ve mutfak, özel taşıma sistemli genel banyo odası bu alan 

içerisinde yer almaktadır. Yataklı servisle bağlantılı destek alanları ayaktan hastalar için 

ayrılmıştır. Bu alanın bir bölümünde ağrı, fizik tedavi, psikiyatri poliklinikleri mevcut 

olup yine aynı mekanda ayaktan ağrı hastaları için küçük müdahale odası, günübirlik 

hasta yatış odası, fizyoterapi odası bulunmaktadır. Diğer bölümde hastaların ve hasta 

yakınlarının dinlendiği, eğitim aldığı bir eğitim salonu, aktivite odası, kış ve yaz bahçesi, 

ibadethane ve hasta yakınlarına ait mutfak vardır. Merkeze ait görüntüler Şekil 1, 2, 3,4, 

5, 6, 7’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezinin girişi 
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Şekil 2. Merkezin arenası 

 

 

 
Şekil 3. Hasta odası ve banyo 

 

 
Şekil 4. Engelli tipi genel banyo odası lift 

 



 

1384 
 

 
Şekil 5. Eğitim, dinlenme ve aktivite odası 

 

 

 
Şekil 6. Kış bahçesi 
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Şekil 7. Hasta başı fizyoterapi ve hasta yakını eğitimi 

 

Palyatif bakımda sürekli çalışan 12 anestesi doktoru 7/ 24 şeklinde 

çalışmakta olup dahiliye uzmanı kardiolog, genel cerrah, gögüs hastalıkları, 

infeksiyon hastalıkları uzanmaları konsültan olarak görev yapmaktadır. Hasta 

başı ultrason, ekokardiyografi, dializ, x-ray imkanı vardır. MR,CT, biyokimya, 

mikrobiyoloji ve kan merkezi gibi destek ünitelerimiz 24 saat hizmet 

vermektedir.      

Algoloji biriminin 10 yatağı mevcut olup girişim uygulanan hastalar 

gerektiğinde uzun süreli yatırılarak takip edilmektedir. Hastalara analjezikler yanı 

sıra invaziv ağrı tedavileri de uygulanmakta, port kateter uygulaması, nörolitik 

bloklar yapılmaktadır. 

Yara bakımı ekibinde hemşire, palyatif bakım doktoru ve plastik, 

rekonsturiktif cerrahi uzmanı görev almakta, pasif/aktif yara bakımı, cerrahi 

düzeltme işlemleri uygulanmaktadır. 

Psikiyatrist, fizyoterapist, alternatif tıp uzmanı ve diğer uzman doktorlar 

destek ve konsültasyon hizmeti vermektedir. Merkezde görevli bir psikolog 

vardır ve her gün düzenli olarak hasta ve hasta yakını ile görüşmeler yapmakta, 

klinik sürecin yönetilmesi konusunda ekibi yönlendirmektedir. Vaiz (bay/bayan), 

haftada 2 gün tüm hasta ve yakınlarıyla tek tek ya da toplu halde görüşüp hasta 

yakınlarıyla islam dininin yaşam ölüm ve ölüm sonrasına ilişkin felsefesi ve dini 

görevler üzerine bilgi vermekte ve manevi sorunlara çözüm getirmeye 

çalışmaktadır. Aynı şekilde palyatif bakımın tüm ekibine de bu konuda bilgi 

vermekte, onların manevi ve psikolojik tükenmişlik duygularını gidermede rol 

almaktadır.   

Evde bakım ekibi ise eve tabucu ettiğimiz hastaları düzenli olarak ziyaret 

edip genel vital bulgularını kaydetmekte, yara bakımı, beslenme ve ev tipi 

mekanik ventilatör kullanımı yönünden eğitim vermekte, kontrollerini yapmakta, 

kan tetkikleri ve laboratuar materyellerini sağlamaktadırlar. 

Halen 16 özel odanın yapımına devam edilmekte olup yaklaşık 3 ay 

içinde hizmete girmesi planlanmaktadır. Ayrıca hastaların evde bakım sürecinde 

takiplerini yapabilmek için web tabanlı bir tele tıp hizmeti projesine başlanmıştır. 

 

 

 

 

Bulgular 

 

 Hastanemizin inşaat yapım maliyeti, sarf, tefrişat, cihazlara harcanan 

miktar yaklaşık 850.000 TL olup işletme giderlerine dahil edilmemiş, sadece 8 

aylık süreçte aylık maliyet/kar analizleri yapılmıştır. Hastalara sunulan hizmet 1 

ve 2. basamak yoğun bakım hizmeti olup ücretlendirme bunun üzerinden 

yapılmış, ağrı hastaları için normal servis yatağı ve ameliyat ücretleri alınmıştır. 

Hastalara yoğun, agresif girişimler yapılmadığından sarf maliyetimiz düşüktür. 

Aynı şekilde hemşire ve yardımcı personel istihdamı hasta yakınlarının tedaviye 

aktif katılımı nedeniyle az olup personel giderleri de azdır. Bu hastalar normalde 

yoğun bakımları işgal eden, maliyeti ve iş yükünü artıran hastalar olup palyatif 

bakımdan eve daha hızlı taburculuk sağlanabilmektedir. Hastaneye geri yatışlar 

oldukça azalmıştır. 

Sekiz ayda yatan hasta sayısına göre yaptığımız maliyet analizine ait 

değerlendirme Tablo 1. dedir.  
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Tablo 1. Palyatif Bakım Maliyet Analizi 

 

 

        Protokol Sayısı 

 

Toplam Maliyet 

 

    Gerçekleşen  

 

       Fark 

        76 408.687,60   660.433,27     251.745,67  

 

Toplam maliyet kalemleri Tablo 2. de özetlenmiştir.  

 

Tablo 2. Maliyet kalemleri ve giderler 

 

              Tahlil/Tetkik              Radyoloji        İlaç/Malzeme 

               26,183.3               553,753        163,342.7595 

 

Maliyetlerin büyük çoğunluğu ilaç ve malzeme olup bu hastalarda tanıya yönelik maliyet 

son derece düşüktür. Personel giderleri ise yaklaşık 10 yataklı bir servisle aynıdır. 

   

Sonuç 

 

Özel oda sisteminde hasta yakınının da tedaviye aktif katılımı personel 

gereksinimin azlığı ile maliyette önemli oranda düşüşler sağlamıştır. Hasta ve yakının 

memnuniyeti, kendilerini iyi ve güvende hissetmesi tedaviye uyumu artırmakta, hastanın 

iyileşmesine ve erken taburculuğuna katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda hasta yakını ve 

bakıcıların eğitimi ile de erken eve taburculuk mümkün olmaktadır. Bu nedenle özellikle 

bakım hastaları ve palyatif hastalar için hasta yakını ve bakıcı destekli bu tür 

uygulamaların servis ve yoğun bakımlarını desteklemesi, maliyeti düşürmesi açısından 

önemli birimler olacağı düşüncesindeyiz. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADIN YÖNETİCİLERİN MOTİVASYON 

UNSURLARININ İZMİR ÖLÇEĞİNDE İNCELENMESİ 

Dilek Arslan
115 

Semra Baysan
116

 

Aysun Danayiyen
117

 

 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada kadın yöneticileri motive eden unsurlarını tespit etmek, eğitim 

düzeyleri ile motivasyon unsurları arasındaki ilişkiyi incelemek, sağlık sektöründeki 

kadın yöneticilerle eğitim sektöründeki kadın yöneticileri bu çerçevede karşılaştırmak 

hedeflenmiştir. 

Gereç-Yöntem: Çalışmada İzmir İlindeki sağlık sektöründeki kadın yöneticiler evren 

olarak belirlenmiştir. Evreni temsilen İzmir ilinde Temmuz 2012 itibariyle görevli olan 

94 kadın sağlık yönetici ve karşılaştırma grubu olarak 101 eğitim sektörü yöneticisi 

seçilmiştir. Çalışma 5’li likert anketi ölçeğiyle yapılmıştır.  

Sonuç: Çalışma sonucunda Sağlık alanında çalışan kadın yöneticileri motive eden 

unsurların başında daha fazla gelir elde etmek olduğu görülmüştür. Ayrıca kadının hem 

işte iyi bir yönetici hem de evde iyi bir anne ve eş olabileceğine inançlarının tam olduğu 

anlaşılmıştır. 

Korelasyon analizi testi sonucuna göre hem sağlık hem de eğitim sektörü yöneticileri için 

“Yöneticiliğin erkeklere özgü bir iş olarak görülmesi’’ kadınlar için motivasyon unsuru 

olarak anlamlı düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Çalışan Kadın Yöneticiler, motivasyon 

THE ANALYSIS OF MOTIVATION COMPONENTS OF HEALTH SECTOR 

WORKING WOMEN EXECUTIVES IN İZMİR REGION 

 

ABSTRACT 

Objective: In this study, identifying the elements that motivate women executives, 

examining the relations between the education levels and motivating elements and 

comparing the women executives in health and education sector in this respect were 

targeted. 

Materials-Methods: In this study, health sectors’ women executives in İzmir province 

determined as the universe. As of July 2012, 94 health sector women executives and 101 

education sector women executives have been chosen to represent the population İzmir 

province. 

Results: Tt has been determined that, generating more revenue was the main motivational 

factor among women executives working in the field of health. Also, it has been 

                                                           
115

 Okan Üniversitesi, SBE, Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi. 
116

 Okan Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi. 
117

 Okan Üniversitesi, SBE, Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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understood that, these women have full faith that a woman can be a good manager and a 

good mother and also wife at home. 

Conclusion: According to the correlation analysis test result, “seen management as a job 

for men” is significantly effective in both health and education sector executives. 

  

  

Keywords: Health sector, women executive, and motivation 

 

1. Giriş 

Kadına bakış açısı, tanınan haklar ve yüklenen sorumluluklar farklı kültürlerde 

değişiklik göstermektedir. Hatta aynı toplumsal yapıda bile zaman içinde kültür ve din 

değişiklikleri gibi etkenlerle değer yargıları değişebilmektedir. Günümüzde kadınlar 

yaşamın her alanında yer alsalar da gerek kamuda gerekse özel sektörde üst düzey 

yönetici olarak görev alanlarının sayısının yetersiz olduğu gözlenmektedir. Kurum 

çalışanlarının etkin ve verimli olmasını sağlayan araçlardan birisi motivasyondur. 

Motivasyon düzeyi yüksek yöneticiler, kurumun amaçlarına ulaşmasına katkı 

sağlarlarken mesleki başarılarını sürekli kılarlar.  

Bu çalışmada kadın yöneticileri motive eden unsurlarını tespit etmek, eğitim 

düzeyleri ile motivasyon unsurları arasındaki ilişkiyi incelemek, sağlık sektöründeki 

kadın yöneticilerle eğitim sektöründeki kadın yöneticileri bu çerçevede karşılaştırmak 

hedeflenmiştir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1 Kadın İşgücü Kavramı 

 Kadınların çalışma yaşamına ilişkin tarihsel sürecin insanlık tarihi ile örtüştüğü 

kabul edilebilir. Çünkü kadın evindeki anne ve eş rolü ile birlikte sürekli bir emek 

faaliyeti içindedir. Bu noktada da hangi tür kadın çalışmasının, kadın işgücü olarak kabul 

edilebileceğinin tespiti gerekmektedir. Genel kabul gören, sadece kadınların yaptığı ve 

gelir getirmeyen işlerin bir iktisadi faaliyet olarak kabul edilmemesi ve dolayısıyla 

toplumsal üretime katkısının göz ardı edilmesidir. Temizlik, yemek pişirme, çocuk 

doğurma, çocukların ve ailenin diğer bireylerinin bakımı gibi faaliyetler hala iktisadi 

faaliyet tanımı dışında bırakılmaktadır. Bu durum kadınların üretim sürecine katkısının, 

gerçekleşenin çok altında yansıtılmasına neden olmaktadır (Anker vd, 2000:9). İş 

tanımları yapılırken sadece ev içinde ve ev dışında yürütülen gelir getirici faaliyetler esas 

alınmaktadır. Diğer ev içi işler de üretim faaliyetidir, ancak kullanım değerleri olduğu 

halde gelir getirici olmadıklarından iktisadi faaliyet kapsamında ele alınmamaktadır. Bu 

nedenle kadınların iş gücüne katılımları değerlendirilirken ev kadınlığı, ücretsiz aile 

işçiliği ve ücretli kadın işgücünün ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.  

Kadınlar hem dünyada ve hem de Türkiye’de nüfusun yaklaşık yarısını 

oluşturmalarına rağmen, ekonomik faaliyetlerde aynı oranda temsil olanağı 

bulamamışlardır. Bu durum yönetim faaliyetleri için daha da belirgindir çoğu zaman 

toplumların kadının üstlenmesi gereken rollere dair çizdikleri çerçeveden 

kaynaklanmaktadır. Yine buna bağlı olarak toplumda ekonomik yaşamda iş tanımlarının, 

iş ortamının ve iş koşullarının genellikle erkek ağırlıklı belirlenmiş olması, kadının iş 

dünyasında ikinci plana itilmesi sonucunu da beraberinde getirmiştir. Kadının emeğini bir 

ücret karşılığı vermesi, genel olarak dünyadaki tüm toplumları derinden etkileyen Sanayi 

Devrimi ile başlamıştır. Yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, toplumsal bakış açısını da 

yönlendirerek kadına aile içinde ve toplumda yeni roller yüklemiştir. Böylece) kadın, dış 

dünyada yani iş yaşamında yerini almaya başlamıştır (Kocacık, 2005:195). 
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1970’li yıllardan başlayarak, kadınların sanayi ve hizmetler sektörlerinde ev dışı çalışma 

yaşamına katılımı, birçok gelişmiş ve az gelişmiş ülkede önemli artışlar göstermeye 

başlamıştır. 1970’lerde ve 1980’lerde ihracata dönük sanayileşme stratejisini benimseyen 

gelişmekte olan ülkelerin çoğunda ve düşük ücretli işgücünün tercih edildiği ihracat 

sektörlerinde, kadın çalışan sayısı hızla artmış ve bazı araştırmacılar bu süreci “işgücünün 

kadınlaşması” olarak yorumlamıştır (KSSGM, 2000a: 3-7). 

Ülkemizde kadınlar, çalışma yaşamına ilk olarak 1870 yılında kurulan kız 

öğretmen okuluyla (Darülmuallimat) girmiştir. Daha sonra I. Dünya Savaşı sırasında 

kadınlar, savaşa giden erkeklerin yerine geçici olarak devlet dairelerine alınmıştır. 

Ülkemizde kadınların kanunlarla kamu yönetiminde görev alma hakkını elde etmeleri ise, 

3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanunu’yla olmuştur. Ancak II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra dünyaya yayılan kadın-erkek eşitsizliğinin önlenmesiyle ilgili 

politikalara Türkiye duyarsız kalmıştır (Gerni, 2001: 7). 

Kadın toplumda kabul gördüğü ana vasıflarının dışında çeşitli nedenlerle 

çalışma hayatına girmiş ve zamanla sahip olduğu özellikleri iş yaşamına yansıtmaya 

başlamıştır. Sahip olduğu başarı tutkusu onu çalışma hayatında ilerlemeye itmiş fakat 

“çalışan işçi” pozisyonundan “yönetici” kademesine gelmesi o kadar kolay olmamıştır. 

Gerek kendisi ile ilgili sorunlara gerekse toplumun baskısına maruz kalan kadın, kendini 

geliştirme yolunda dönem dönem sekteye uğramıştır. 

Değişen ekonomik koşullar ve örgüt anlayışında meydana gelen gelişmeler, kadınların 

çalışma hayatına daha kolay dâhil olmalarını sağlamıştır. Bilgi toplumuna geçiş ve 

çalışma yaşamında fiziksel gücün yerine bilgiye dayanan işlerin önem kazanması, kadın 

istihdamının artmasını sağlayan bir ortam doğurmuştur. Eğitimli kadın nüfusunun artması 

yönetici konumuna yükselebilen kadın sayısının artmasında önemli bir faktördür. 

Özellikle annelerin kız çocuklarını, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları ve bağımlı 

olmamaları için okumaya teşvik ettikleri görülmektedir. Bu durum kadınlara toplumun 

dayattığı cinsel kalıp davranışların değişmesini ve kariyer sahibi olmak konusunda 

kadınların motive olmalarını sağlamaktadır. Diğer taraftan “yönetim anlayışında meydana 

gelen değişmeler ve iletişim, ekip çalışması, sürece odaklanma, etkili dinleme ve empati, 

coaching, müzakere becerileri, stres yönetimi, değişim yönetimi, farklılıkların yönetimi 

gibi konularda kadınların daha başarılı olduklarının görülmesi” kadın yönetici sayısının 

artmasında etkili olmuştur (Barutçugil, 2004).  

Kadınların yönetici konumlarına gelebilmelerine engel olabilecek kendilerinden 

ve çevrelerinden kaynaklanan çeşitli faktörler bulunmaktadır En önemli engellerden biri 

kadınların aile ve çocuk doğurma sorumluluklarının çalışma hayatlarında yarattığı 

olumsuz etkilerdir. Çocuk sahibi pek çok kadının çocuk yetiştirme yılları iş hayatında 

daha çok sorumluluk alabilecekleri yıllara rastlamaktadır. Çocuğu için işine ara veren 

kadın, geri döndüğünde iş arkadaşlarından geri kalmakta, uyum sorunu yaşamakta ve 

başkalarının kendi pozisyonuna getirilmesi korkusu taşımaktadır. (Bekata-Mardin,:17).  

Kadınların yönetici konumuna getirilmelerini engelleyen faktörlerden birinin de 

cinsiyetle bağdaştırılan kalıplaşmış ön yargılar olduğunu belirten bir grup yazar bu 

önyargıları üç grupta toplamaktadır (Bekata-Mardin,:18): 

1) Erkek ve kadın arasında kişilik farkları olduğu inancından kaynaklanan, cinsiyet 

özellikleri ile ilgili önyargılar: Kadınların daha duygusal, bağımlı ve pasif, buna karşılık 

erkeklerin daha rasyonel ve daha hırslı düşünülmesi. 

2) Kadın ve erkeğin toplumdaki rollerinin farklılığı sonucu gelişen, cinsiyet rollerine ilişkin 

kalıplaşmış önyargılar: Kadının saldırgan olmaması, erkeklere emir vermemesi, 

erkeklerin de kadından emir almaması gerektiği şeklindeki inançlar. Bu tür kalıplaşmış 

önyargıların toplumsal kurallarla bağlantılı normatif özellikleri vardır. 

3) Meslekleri cinsiyetlere göre etiketleme eğilimi: Yöneticiler erkektir, hemşireler kadındır 

gibi. 
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Bu tip toplumsal önyargıların şekil ve miktarı değişmekle birlikte hemen her 

ülkede örneklerini görmek mümkündür. Erkeği daha rasyonel kabul eden zihniyet, elbette 

duygusal ve pasif olarak kabul ettiği kadına onu üstün tutmaktadır. Kadının toplumun 

dayatması sonucu üstlendiği eş ve annelik görevlerinin gereği olan saldırgan olmama, 

yumuşaklık onun emreden pozisyonunu sürekli koruyan erkeğin altında ikincil statüde 

kalmasına sebep olmuştur. Erkeğin hakim olduğu alanlara giremeyen bir nevi evdeki 

işlerinin devamını dışarıda sürdürerek hemşirelik, hizmetçilik vb. görevleri üstlenen kadın 

için erkekle yarışır hale gelmek son derece güç olmuştur. Hapsedildiği kadın mesleği 

alanından çıkması bu önyargıların aşılmasıyla mümkün olabilmektedir.  

 

 

2.1 Motivasyon ve Çalışan Motivasyonu Kavramları 

İş yaşamında çalışanlar ile çalışma koşulları arasında sürekli bir etkileşim 

bulunmaktadır. Yönetimin ele alması gereken önemli ve öncelikli sorunu, çalışanların 

mal ve hizmet üretimine üst düzeyde katılmalarını sağlayacak ve bu arada çalışanların 

sağlıklarının fiziksel ve ruhsal açıdan korunmasına olanak sağlayacak şekilde üretimi 

gerçekleştirebilmektir. Bu nedenle yönetim, çalışanlarının örgüte, örgütün kurallarına ve 

kendilerine karşı olan tutumlarını bilmek durumundadır. Çalışanların tutumları bilindiği 

durumlarda onların davranışlarını öngörmek ve kontrol etmek için bazı yönlendirmeleri 

yapmak mümkün olabilecektir. Yönetim, çalışanların örgüte ve örgütteki çabalara karşı 

tutumlarını olumlu ya da olumsuz duruma getirecek unsurları saptayabildiğinde, yapacağı 

düzenlemelerle çalışanları daha etkin yönlendirebilecektir (Yüksel, 2002: 67-68). 

Motivasyon kavramının hareket noktası; “personele ne verilmeli ve ne yapılmalı ki 

işletme için yararlı olacak davranışlarda bulunsun?” sorusunun cevabının aranmasıdır. 

Motivasyon bir veya birden çok insanı, belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete 

geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır. Birey davranışları genellikle bir nedene 

dayanır. Bu nedenler ise ihtiyaçlar, istekler, inançlar ve dürtüler gibi konulardan oluşur. 

Motivasyon, insan kaynaklarını belirlenen hedefe veya amaçlara doğru devamlı şekilde 

harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır.  

Motivasyon kuramları ile ilgili çalışmalar insanlar neden çalışır sorusunun 

sorulmasıyla başlamıştır. Bu soruya verilen cevaplara ilişkin çeşitli güdüleme kuramları 

ele alınmış  ve bu kuramlar üzerinde günümüze kadar pek çok araştırma yapılmıştır. 

Motivasyon kuramları; yöneticilere, kişileri motive eden faktörleri belirlemek ve 

motivasyonu sürdürmek konularında yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir (Koçel, 

2005: 636). Kuramların ağırlık noktası, belli bir işte çalışanları özendirmek için ödemenin 

nasıl düzenlenmesi, ne gibi özendiricilerin verilmesi gerektiği sorularına karşılık 

aranması değil, insanların bu davranışlarının altında yatan nedenlerin açıklanmasıdır. 

 

 3. Gereç Ve Yöntem 

Araştırma evrenini, İzmir ilinde sağlık sektöründeki tüm kadın yöneticiler 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırma kapsamında ve araştırmanın örneklemini teşkil 

etmesi adına, İzmir ilinde Temmuz 2012 itibariyle görevli olan 94 kadın yönetici ile 

görüşülmüştür. 

Sağlık alanındaki kadın yöneticiler ile diğer sektörlerdeki kadın yöneticileri 

karşılaştırmak adına yine İzmir ilinde bulunan 101 adet eğitim sektöründeki kadın 

yöneticiye de aynı anket uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak da yorumlanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında görüşülen 94 kadın yöneticiye kendilerini motive eden unsurları 

tespit etmeye yönelik olarak sorulan soruların yanı sıra, kadın yöneticilerin özelliklerini 

tespit etmeye yönelik sorular da sorulmuştur. Çalışma 5’li likert anketi ölçeğiyle 

yapılmıştır. Anket üç grup sorudan oluşmakta olup, 
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1.Grupta kadın yöneticilerin demografik özelliklerinin tespitine yönelik sorular. 2.Grupta 

kadın yöneticilerin bir yöneticide bulunması gerekli özellikler hakkında ne 

düşündüklerini saptanmaya yönelik sorular. 

3.Grupta ise, kadın yöneticileri motive eden faktörlerin tespiti amacına yönelik sorular 

bulunmaktadır. 

Anket, cevaplandırılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarına elektronik posta yoluyla 

gönderilerek cevaplandırılması sağlanmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar 

ortamında SPSS 10.0 programında analiz edilmiştir. Anket uygulaması sonucu elde 

edilen veri setinin analizinde; Frekans Tabloları, Betimleyici İstatistikler, Cronbach 

Alpha, Pearson Korelasyon Analizi, Varyans Analizi, Dunnett T3 Karşılaştırma Testi ve 

Bonferonni Karşılaştırma Testi’nden faydalanılmıştır. 

  

4. Bulgular 

Anket uygulaması sonucunda elde edilen güvenirlik analizi, Tablo 1.1.’de 

verilmektedir. 

Tablo 1.1. Güvenirlik Analizi 

  α N 

Eğitim Yöneticileri 0.5130 10 

Sağlık Yöneticileri 0.3815 10 

 

Ölçeklere ilişkin alfa değerleri incelendiğinde, her iki grup için de ölçeğin 

güvenilir olduğu görülmektedir. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans 

Analizi”, Tablo 2.1’de verilmektedir. 

 

         Tablo 2.1. Katılımcıların Sosyo – Demografik 

Özellikleri 

 

  Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

f % f % 

Medeni Durum Dağılımı 

Bekâr 30 29,7 14 14,9 

Dul-Çocuklu 13 12,9 21 22,3 

Dul-Çocuksuz 2 2 2 2,1 

Evli-Çocuklu 45 44,6 48 51,1 

Evli-Çocuksuz 11 10,9 9 9,6 

Yaş Dağılımı 

20-29 35 34,7 15 16 

30-39 37 36,6 27 28,7 

40-49 15 14,9 38 40,4 

50-59 10 9,9 12 12,8 

60 ve üzeri 4 4 2 2,1 

Çalışma Süresi Dağılımı 

0-9 43 42,6 22 23,4 

Eki.14 26 25,7 12 12,8 
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15-19 16 15,8 21 22,3 

20-24 6 5,9 23 24,5 

25 ve üzeri 10 9,9 16 17 

Yöneticilik Süresi Dağılımı 

0-3 51 50,5 26 27,7 

04.Haz 28 27,7 20 21,3 

07.Eyl 8 7,9 17 18,1 

 

Araştırmada yer alan yöneticiler öncelikle eğitim ve sağlık yöneticileri olarak 

ikiye ayrılmış; görüşülen 94 sağlık yöneticisi demografik özellikleri bakımından 

incelendiğinde; % 51,1’lik çoğunluğun evli ve çocuklu olduğu, % 40,4’lük büyük bir 

kesimin 40-49 yaşları arasında olduğu, % 46,8’lik çoğunluğun 15-24 yıldır çalışanlardan 

oluştuğu ve % 49’unun 6 yıla kadar yöneticilik tecrübesi olduğu, %61,7 gibi bir 

çoğunluğunun ise lisans düzeyinde öğrenime sahip olduğu görülmektedir. 

101 eğitim yöneticisinin de çoğunluğunun evli ve çocuklu olduğu (%44,6), 

çoğunluğunun 30-39 yaş arasında olduğu, %68,3’ünün 14 seneye kadar çalışma süresi 

olmakla beraber %50,2’sinin 3 yıla kadar yöneticilik tecrübesi bulunduğu görülmektedir. 

Eğitim yöneticilerinin %74,3’lük çoğunluğu lisans düzeyinde eğitim sahibidir. 

 

Tablo 2.2 Motivasyon Ölçeğine İlişkin Analiz 

 

YARGILAR 

Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

Min. Mak. Ort. SS. Min. Mak. Ort. 

Kadın hem işte iyi bir 

yönetici hem de evde 

iyi bir anne ve eş 

olabilir. 

1 5 4,396 0,873 3 5 4,617 

Ailem her zaman 

işimden önce gelir. 
1 5 3,644 1,188 2 5 3,947 

Kadınlarda iyi bir 

yönetici olabilirler. 
1 5 4,505 0,844 2 5 4,521 

Daha fazla gelir elde 

etmek daha çok 

çalışmam için beni 

motive etmektedir. 

1 5 3,673 1,001 1 5 3,979 

Toplumun kadın 

yöneticilere karsı bakış 

açısı beni çok çalışma 

konusunda beni motive 

eder. 

1 5 3,832 1,096 1 5 3,787 

Toplumun kadın 

yöneticilere karsı bakış 

açısı beni çok çalışma 

konusunda beni motive 

etmez. 

1 5 2,297 1,196 1 5 2,34 
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Yöneticilerin erkeklere 

özgü bir iş olarak 

düşünülmesi daha çok 

çalışmam konusunda 

beni motive eder. 

1 5 3,753 1,09 1 5 3,713 

Yöneticilerin erkeklere 

özgü bir iş olarak 

düşünülmesi daha çok 

çalışmam konusunda 

beni motive etmez. 

1 5 2,238 1,226 1 5 2,213 

İşim nedeniyle aileme 

daha az vakit ayırmak 

zorunda kalmam daha 

çok çalışma konusunda 

beni motive 

etmemektedir. 

1 5 3,911 0,801 1 5 3,713 

İş yerinde kadın 

yöneticilere karşı 

olumsuz bakış açısı 

daha çok çalışmam 

konusunda beni motive 

etmektedir. 

1 5 3,951 1,004 1 5 3,872 

 

Anket kapsamında değerlendirilen motivasyon ile ilgili yargılar ve bunlara ait 

yanıt ortalamaları, standart sapmaları ve maksimum – minimum değerleri tabloda 

görülmektedir. İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler ölçeğine ilişkin betimleyici 

istatistikler, Tablo 2.3.’te verilmektedir. 

 

Tablo 2.3. İyi Bir Yöneticinin Özellikleri Ölçeğine İlişkin Analiz 

 

YARGILAR 
Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

Min. Mak. Ort. SS. Min. Mak. Ort. SS. 

Kendine güven 2 5 4,6139 0,616 2 5 4,5532 0,5795 

Otoriter olmak 2 5 4,0099 0,9746 2 5 4,1489 0,7891 

İdealist olmak 1 5 4,198 0,8126 2 5 3,8936 0,6951 

Açık görüşlü olmak 2 5 4,4653 0,807 2 5 4,2766 0,8348 

Pratik olmak 2 5 4,3267 0,6944 3 5 4,4574 0,5421 

Sabırlı olmak 2 5 4,6337 0,6591 2 5 4,6702 0,5563 

 

Çalışmanın ilk hipotezi; “Kadın yöneticilerin eğitim düzeyleri ile motivasyon unsurları 

arasında bir ilişki vardır.” olarak belirlenmiştir. Bu ilişkiyi tespit etmek adına ölçekte 

bulunan motivasyon ile ilgili 7 seçenek seçilerek her iki yönetici grubuna ayrı ayrı 

varyans analizi yapılmış ve sonrasında yine her iki gruba ait korelasyon katsayıları 

hesaplanmıştır. 

 

Tablo 2.4. Motivasyon Düzeyinin Eğitim Düzeyine İlişkin Karşılaştırması ve Korelasyon 

Katsayıları 
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YARGILAR 

Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

F p r F p r 

Daha fazla gelir elde etmek daha çok çalışmam için 

beni motive etmektedir. 0,958 0,434 3% 0,543 0,705 -4% 

Toplumun kadın yöneticilere karsı bakış açısı beni 

çok çalışma konusunda beni motive eder. 0,242 0,914 -7% 0,97 0,428 6% 

Toplumun kadın yöneticilere karsı bakış açısı beni 

çok çalışma konusunda beni motive etmez. 0,538 0,708 -12% 1,88 0,121 -10% 

Yöneticilerin erkeklere özgü bir iş olarak 

düşünülmesi daha çok çalışmam konusunda beni 

motive eder. 1,755 0,144 -4% 0,961 0,433 10% 

Yöneticilerin erkeklere özgü bir iş olarak 

düşünülmesi daha çok çalışmam konusunda beni 

motive etmez. 0,213 0,931 -8% 0,403 0,806 -11% 

İşim nedeniyle aileme daha az vakit ayırmak 

zorunda kalmam daha çok çalışma konusunda beni 

motive etmemektedir. 0,288 0,885 -8% 1,266 0,289 2% 

 

Yapılan tek yönlü varyans analizi testi sonucuna göre hem sağlık hem de eğitim 

sektörü yöneticileri için eğitim düzeyleri ile motivasyon unsurları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir ilişki yoktur. (p > 0,05). 

Çalışmanın ikinci hipotezi; “Yöneticiliğin erkeklere özgü bir iş olarak 

görülmesi ile iş yerinde kadın yöneticilere karşı olumsuz bakış açısı arasında ilişki 

vardır.” olarak belirlenmiştir. Bu ilişkiyi tespit etmek adına ölçekte bu yargıyı temsil eden 

iki seçenek (“Yöneticilerin erkeklere özgü bir iş olarak düşünülmesi daha çok çalışmam 

konusunda beni motive eder.” – “İş yerinde kadın yöneticilere karşı olumsuz bakış açısı 

daha çok çalışmam konusunda beni motive etmektedir. ) seçilerek her iki yönetici 

grubuna ait Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve test edilmiştir. 

 

Tablo 2.5. Yöneticiliğin Erkeklere Özgü Bir İş Olarak Görülmesi Korelasyon Analizi 

 

  

Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

Yöneticilerin 

erkeklere 

özgü bir iş 

olarak 

düşünülmesi 

daha çok 

çalışmam 

konusunda 

beni motive 

eder. 

İş yerinde 

kadın 

yöneticilere 

karşı olumsuz 

bakış açısı 

daha çok 

çalışmam 

konusunda 

beni motive 

etmektedir. 

Yöneticilerin 

erkeklere 

özgü bir iş 

olarak 

düşünülmesi 

daha çok 

çalışmam 

konusunda 

beni motive 

eder. 

İş yerinde 

kadın 

yöneticilere 

karşı olumsuz 

bakış açısı 

daha çok 

çalışmam 

konusunda 

beni motive 

etmektedir. 

Yöneticilerin erkeklere 

özgü bir iş olarak 

düşünülmesi daha çok 

çalışmam konusunda beni 

motive eder. 

Pearson  r 1 0,19 1 0,087 

p , 0,057 , 0,405 

N 101 101 94 94 
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İş yerinde kadın 

yöneticilere karşı 

olumsuz bakış açısı daha 

çok çalışmam konusunda 

beni motive etmektedir. 

Pearson  r 0,19 1 0,087 1 

p 0,057 , 0,405 , 

N 101 101 94 94 

 

Yapılan korelasyon analizi testi sonucuna göre hem sağlık hem de eğitim sektörü 

yöneticileri için “Yöneticiliğin erkeklere özgü bir iş olarak görülmesi” ile “İş yerinde 

kadın yöneticilere karşı olumsuz bakış açısı” arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bir ilişki olmadığı görülmüştür. İlişki katsayıları: Eğitim yöneticileri için %19, sağlık 

yöneticileri için %8 olarak bulunmuştur. 

Çalışmanın üçüncü hipotezi; “Kadın yöneticilerin işleri nedeniyle ailelerine 

daha az vakit ayırmak zorunda kalmalarını demotivasyon kaynağı olarak görmeleri ile 

ailelerini işlerinden daha fazla ön planda tutmaları arasında ilişki vardır” olarak 

belirlenmiştir. Bu ilişkiyi tespit etmek adına ölçekte bu yargıyı temsil eden iki seçenek 

(“Ailem her zaman işimden önce gelir.” – “İşim nedeniyle aileme daha az vakit ayırmak 

zorunda kalmam daha çok çalışma konusunda beni motive etmemektedir. ) seçilerek 

her iki yönetici grubuna ait Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve test edilmiştir. 

 

Tablo 2.6. Ailenin İşten Ön Planda Tutulmasına İlişkin Korelasyon Analizi 

 

  Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

Ailem her 

zaman 

işimden 

önce gelir. 

İşim nedeniyle aileme 

daha az vakit ayırmak 

zorunda kalmam daha 

çok çalışma konusunda 

beni motive 

etmemektedir. 

Ailem her zaman işimden 

önce gelir. 

Ailem her 

zaman işimden 

önce gelir. 

Pearson r 1 0,355 1 0,17 

p , 0 , 0,102 

N 101 101 94 94 

İşim nedeniyle 

aileme daha az 

vakit ayırmak 

zorunda 

kalmam daha 

çok çalışma 

konusunda 

beni motive 

etmemektedir. 

Pearson r 0,355 1 0,17 1 

p 0 , 0,102 , 

N 1 101 94 94 

 

Yapılan korelasyon analizi testi sonucuna göre hem sağlık hem de eğitim 

sektörü yöneticileri için “Kadın yöneticilerin işleri nedeniyle ailelerine daha az vakit 

ayırmak zorunda kalmalarını demotivasyon kaynağı olarak görmeleri” ile “Ailelerini 

işlerinden daha fazla ön planda tutmaları” arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir 

ilişki olmadığı görülmüştür. İlişki katsayıları: Eğitim yöneticileri için %35, sağlık 

yöneticileri için %17 olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmanın dördüncü hipotezi; “Yöneticiliğin erkeklere özgü bir iş olduğu 

düşüncesinin motivasyon unsuru olarak görülmesi ile kadınların da iyi birer yönetici 
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olabileceklerini kanıtlayabilmenin önemli olduğu düşüncesi arasında ilişki vardır” olarak 

belirlenmiştir. Bu ilişkiyi tespit etmek adına ölçekte bu yargıyı temsil eden iki seçenek 

(“Kadınlarda iyi bir yönetici olabilirler.” – “Yöneticilerin erkeklere özgü bir iş olarak 

düşünülmesi daha çok çalışmam konusunda beni motive etmez.) seçilerek her iki yönetici 

grubuna ait Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve test edilmiştir. 

 

 

 

Tablo 2.7. Yöneticiliğin Erkeklere Özgü Bir İş Olarak Görülmesine İlişkin Korelasyon Analizi 

 

  Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

Kadınlar da iyi 

bir yönetici 

olabilirler. 

Yöneticilerin 

erkeklere özgü bir 

iş olarak 

düşünülmesi daha 

çok çalışmam 

konusunda beni 

motive etmez. 

Kadınlar da 

iyi bir 

yönetici 

olabilirler. 

Yöneticilerin 

erkeklere 

özgü bir iş 

olarak 

düşünülmesi 

daha çok 

çalışmam 

konusunda 

beni motive 

etmez. 

Kadınlar da iyi bir 

yönetici olabilirler. 
Pearson r 1 -0,446 1 -0,232 

p , 0 , 0,024 

N 101 101 94 94 

Yöneticilerin erkeklere 

özgü bir iş olarak 

düşünülmesi daha çok 

çalışmam konusunda 

beni motive etmez. 

Pearson r -0,446 1 -0,232 1 

p 0 , 0,024 , 

N 101 101 94 94 

 

Yapılan korelasyon analizi testi sonucuna göre hem sağlık hem de eğitim 

sektörü yöneticileri için “Yöneticiliğin erkeklere özgü bir iş olduğu düşüncesinin 

motivasyon unsuru olarak görülmesi” ile “Kadınların da iyi birer yönetici olabileceklerini 

kanıtlayabilmenin önemli olduğu” düşüncesi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

ve ters yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İlişki katsayıları: Eğitim yöneticileri için -

%44, sağlık yöneticileri için -%23 olarak bulunmuştur. Buradan hareketle kadınların iyi 

bir yönetici olabileceğini düşünen katılımcıları yöneticilerin erkeklere özgü bir iş olarak 

görülmesi düşünülenin aksine motive etmektedir. 

Çalışmanın beşinci hipotezi; “Kadın yöneticilerin medeni durumları ile 

ailelerini işlerinden daha fazla ön planda tutmaları arasında ilişki vardır.” olarak 

belirlenmiştir. Bu ilişkiyi tespit etmek adına ölçekte bulunan aile ile ilgili motivasyon 

seçeneği olan “Ailem her zaman işimden önce gelir.” seçilerek her iki yönetici grubuna 

medeni duruma göre ayrı ayrı varyans analizi yapılmış ve sonrasında yine her iki gruba 

ait korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Tablo 2.8. Aileye Dair Motivasyon Düzeyinin Medeni Duruma İlişkin Karşılaştırması ve 

Korelasyon Katsayıları 

YARGI 

Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

F p r F p r 
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Ailem her zaman işimden önce gelir. 1,088 0,367 -6% 1,984 0,104 6% 

 

Yapılan tek yönlü varyans analizi testi sonucuna göre hem sağlık hem de eğitim 

sektörü yöneticileri için kadın yöneticilerin medeni durumları ile ailelerini işlerinden daha 

fazla ön planda tutmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı 

tespit edilmiştir. İlişki katsayıları: Eğitim yöneticileri için -%6, sağlık yöneticileri için %6 

olarak bulunmuştur. 

Çalışmanın altıncı ve son hipotezi; “Kadın yöneticilerin medeni durumları ile 

iyi bir eş, iyi bir anne ve iyi bir yönetici olabilme düşüncesi arasındaki ilişki vardır.” 

olarak belirlenmiştir. Bu ilişkiyi tespit etmek adına ölçekte bulunan aile ile ilgili 

motivasyon seçeneği olan “Kadın hem işte iyi bir yönetici hem de evde iyi bir anne ve eş 

olabilir.” seçilerek her iki yönetici grubuna medeni duruma göre ayrı ayrı varyans analizi 

yapılmış ve sonrasında yine her iki gruba ait korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

 

Tablo 2.9. Kadınların Yönetici ve Anne Olması ile Medeni Duruma İlişkin Karşılaştırması ve 

Korelasyon Katsayıları 

YARGI 

Eğitim Yöneticileri Sağlık Yöneticileri 

  F p r F p r 

  Kadın hem işte iyi bir yönetici 

hem de evde iyi bir anne ve eş 

olabilir. 

1,21 0,312 13% 0,679 0,608 -7% 

   

 

5. Sonuç Ve Öneriler  

 

Yönetici kadınların pek çok toplumsal önyargıyla başa çıkmak zorunda kaldığı ve 

yönetici konumuna yükselirken engellerle karşılaşılması durumunda bunun kadınlar için 

motivasyon kırıcı olabileceği daha önce de belirtilmişti. Günümüz rekabet koşulları 

içerisindeki her şirketin çalışanlarını yaptıkları işe motive edilebilmesi önemli olduğu gibi 

yöneticilerin motivasyonu da oldukça önemlidir. Kadınların başarılı bir yönetici 

olabilmeleri için onları motive eden hususları belirlemek adına sağlık alanında faaliyet 

gösteren kadın yöneticiler ve eğitim alanında çalışan kadın yöneticiler ile toplamda 195 

kişi ile görüşülerek kendilerini motive eden faktörlerle ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Çalışmanın amacı sağlık sektöründeki kadın yöneticilerin motivasyonlarını belirlemek 

olmakla beraber diğer sektörlerle farklılığını tespit edebilmek adına eğitim sektöründen 

101 kadın yönetici ile de görüşülmüş, araştırma sonuçları her iki grup için ayrı ayrı ve 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Çalışma kapsamında öncelikle hem belirlenen hipotezlerin geçerliliği test edilmiş 

ardından motivasyon faktörlerinin sektör bazında demografik alanlarda farklılaşma 

durumları tespit edilmiştir. Ancak sadece istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunan altı 

grupların sonuçlarına yer verilmiştir. 

Motivasyonu etkileyen yargıları ve söz konusu yargılara verilen yanıt 

ortalamaları doğrultusunda, sağlık yöneticilerinin en yüksek katılım düzeyine sahip 

olduğu konular sırasıyla; 

 Kadın hem işte iyi bir yönetici hem de evde iyi bir anne ve eş olabilir.  

 Kadınlarda iyi bir yönetici olabilirler.  

 Daha fazla gelir elde etmek daha çok çalışmam için beni motive etmektedir.  
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 Ailem her zaman işimden önce gelir.  

 İş yerinde kadın yöneticilere karşı olumsuz bakış açısı daha çok çalışmam konusunda 

beni motive etmektedir.  

 Toplumun kadın yöneticilere karsı bakış açısı beni çok çalışma konusunda beni motive 

eder.  

 Yöneticilerin erkeklere özgü bir iş olarak düşünülmesi daha çok çalışmam konusunda 

beni motive eder.  

 İşim nedeniyle aileme daha az vakit ayırmak zorunda kalmam daha çok çalışma 

konusunda beni motive etmemektedir.  

 Toplumun kadın yöneticilere karsı bakış açısı beni çok çalışma konusunda beni motive 

etmez.  

 Yöneticilerin erkeklere özgü bir iş olarak düşünülmesi daha çok çalışmam konusunda 

beni motive etmez, olarak belirlenmiştir. 

Korelasyon analizi testi sonucuna göre hem sağlık hem de eğitim sektörü 

yöneticileri için “Yöneticiliğin erkeklere özgü bir iş olarak görülmesi’’ kadınlar için 

motivasyon unsuru olarak anlamlı düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

 Eğitim alanında yöneticilik yapan kadınlar içinde görece uzun süredir 

yöneticilik yapanlar, toplumun bakış açısını çok çalışmak için bir motivasyon unsuru 

olarak görmedikleri ancak onlara nazaran daha kısa süredir yöneticilik yapan kadınların 

bu bakış açısı ile kendilerini çok çalışmaya motive ettikleri görülmektedir. Bu anlamda 

bir farklılaşma sağlık yöneticileri için geçerli değildir. 

Sağlık alanında çalışan kadın yöneticileri en çok daha fazla gelir elde etmek 

motive ederken, kadının hem işte iyi bir yönetici hem de evde iyi bir anne ve eş 

olabileceğine inançları tamdır. Ayrıca toplumun genelindeki kadın yöneticilere bakış 

açısı; bir anlamda bu işin erkeklere özgü bir iş olarak düşünülmesi kendilerini motive 

eden unsurlar arasındadır.  
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SANAT SAĞLIK İLİŞKİSİ ve SAĞLIK HİZMETLERİNDE SANATIN YERİ 

                                                                                                            

                                                                                                                    H.Aybike AK* 

                                                                                                                          Bilal AK** 

 

ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, sağlık ve sanat kavramlarını, sağlığın  sanat ile ilişkisini, tarihi 

gelişimini, sanatın sağlık hizmetlerine katkısını, sağlıkta sanat uygulamalarını, bugünkü 

durumunu ve Türkiye’deki çalışmaları incelemek ve gelecekte neler yapılabileceği hakkında 

önerilerde bulunmaktır. Sağlık ve tıbbi uygulamaların bir bilim ve sanat olarak kabul edilmesi ta 

Hipokrates’e kadar uzanmaktadır. Dioscorides, “Materia Medica” adlı kitabında tıpta kullanılan 

600 çeşit bitkinin  resmini çizmiştir. İbn-i Sina’nın “ El Kanun” adlı kitabında uygulanan 

tedavilere ilişkin illüstrasyonların yer almıştır. Leanorda da Vinci  kadavraları incelemiş ve  

anatomi resimleri çizmiştir . Bu çalışmalar sonucunda anatomi, farmakoloji ve sağlık 

uygulamaları gelişmiştir. Bunun yanında  şamanların müzik ve dans eşliğindeki 

uygulamaları,Edirne şifahanesindeki müzikle ve su sesi ile  hasta tedavileri günümüzde sanat 

terapi uygulamaları olarak devam etmektedir. 

Sanat terapi uygulamalarında  müzik, resim, ebru, heykel, tiyatro, seramik, fotoğrafçılık, dans 

sanat dallarında çalışmalar yapılarak hasta tedavilerine katkı sağlanmaktadır. Ülkemizde 

Dünya’daki gelişmelere parelel sanat terapi uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamaların daha 

verimli ve kaliteli yapılması için hastane yönetimlerinde ve organizasyonlarında  sanat terapi 

birimlerine, sanat terapisti kadrolarına ve hastane mimarilerinde sanatla ilgili mekanlara ve 

hastanelerin sanatsal yapı özelliklerine  göre yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat,sağlık,tıp,sanat terapi, sanat terapisti 

CORRELATE BETWEEN ART AND HEALTH AND THE ROLE OF ART IN 

HEALTH CARE 

ABSTRACT  

The aim of this study is to make recommendations on what to do in the future about  

concepts of health and art, correlate between art and health, the historical development, 

contribution to the art health care services, art practices in health, current status, and Turkey's 

efforts to examine. Hippocrates, health and medical applications have been accepted as a 

science and art. Dioscorides, "Materia Medica" in his book has drawn a picture of the plant used 
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in medicine, 600 kinds. Ibni Sina's "Hand of Law" in his book has illustrations of treatments 

applied. Leonardo da Vinci carcasses examined and drew pictures of anatomy. As a result of 

these studies, anatomy, pharmacology, and health care practices evolved. In addition,  

*Uz.,Nevşehir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü, 

aybikeak85@hotmail.com 

 **Yrd.Doç.Dr.,Toros Üniversitesi,İşletme Fakültesi, Bilal.ak@hotmail.com 

applications accompanied by music and dancing shamans, in Edirne health center they treat 

patients with the sound of music and the sound of water, nowadays art therapy applications 

continue like this.  

Art therapy applications, music, painting, marbling, sculpture, theater, ceramics, 

photography, dance, contributes to treatment and the patient work of art. Our country do art 

therapy applications as parallel in wold developments. To be more efficient and high quality of 

these applications, art therapy departments, art therapists, places which is related with art in 

hospital architectural area and new regulations are required in hospitals according to the 

characteristics of artistic structure is definitely needed in hospital management and organisation.  

Keywords: art, health, medicine, art therapy, art therapist  

1-Giriş 

Sanat bir bilim, bilim bir sanat ve tıp da hekimlikte  bilgiyi kullanma sanatı olarak 

kabul edilmektedir. Sağlık ile sanat arasında tarihin derinliklerinden gelen bir ilişki ve 

sanatın sağlık uygulamalarına sürekli bir katkısı ve yararı bulunmaktadır. Bu nedenle 

günümüzde gelişmiş ülkelerde yeni sağlık politikalarında, halk sağlığı ve yatarak tedavi 

merkezlerinde sağlık ve sanat ilişkilerine ve aktivitelerine büyük önem verilmektedir. 

Hastanelerde; hastaların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmeleri ve 

sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini 

geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta 

da  kullanabilmeleri için teşvik etmek, boş zamanlarını verimli bir şekilde 

değerlendirmelerinin yaşam kalitesini arttıracağı ile ilgili bilinç kazanmalarını sağlamak 

amacıyla müzik, resim-el sanatları, spor ve ebru sanatını içeren sanat terapi/ergoterapi 

çalışmaları yürütülmektedir. 

Kişiler, zihinsel ve fiziksel olarak bir işle meşgul olduklarında, tüm dikkatlerini 

yaptıkları işe verdiklerinde doğal olarak bir rahatlama yaşarlar, an’ı yaşarlar,  bu nedenle 

serbest zamanların  değişik etkinliklerle değerlendirilmesi önemlidir. Sanatsal etkinlikler 

ve spor aktiviteleri bir iletişim aracı olarak da  hastanelerde kullanılmakta ve çoğu zaman 

sonuç; stresten gerginlikten uzaklaşma, arınma ve  yenilenme duygusu olmaktadır. 

Müzik, resim ve ebru sanatı ile yapılan terapilerde yaratıcılık desteklenmektedir. 

Çünkü; yaratıcılık  sorunları çözme ve yeni düşünceler yaratma yeteneğidir, başkalarıyla 

aynı şeye bakmak ancak  farklı bir şey  görmek  ve yeni bir ürün ortaya koymaktır. Soru 

sorabilen, cesur davranabilen, farklı düşünmeyi seven, sorunları çözmede farklı teknikler 

kullanabilen ve  hayal gücü yüksek olanlar kişiler daha yaratıcıdırlar.  

İnsanlar, sanatla beslenemezlerse kendilerini geliştiremezler. Sanat, insanın ve 

doğanın karşılıklı etkileşiminin bir aşamasıdır. Bu, toplumsal bir karakter taşır. Sanat, 

yaşamı insanileştiren bir olgudur. Kişiliğin  sınırlarını oluşturmada ve güçlendirmede, iç 

yaşantılar ve dış gerçeklik arasındaki bağlantıları kurmada sanat kullanılabilir. Hastaların 

sorunlarını resim yoluyla dışa yansıtmalarına imkan tanımak,  resimleri hakkında 

konuşup rahatlamalarını  sağlamak terapi yöntemlerinden birisidir. 
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Kişilerin ve hastaların ilgi alanı müzik, resim, spor, dans, fotoğraf çekmek, 

seramik, maket yapımı, kitap okumak, bahçe işleri, şiir, hikaye yazmak,  yemek 

yapmak,  dikiş dikmek, el işleri olabilir. Bu uğraşlar günlük işlerden,  koşuşturmalardan 

uzaklaşmayı, kendi için bir şeyler yapmayı, günün yorgunluğunu, gerginliğinin 

giderilmesi için mola verilmesini sağlamaktadırlar. Bu olumlu katkılarından dolayı  

sanatın sağlık ve tıpta kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Sanat 

terapi ile ilgili olarak üniversitelerde bölümler açılmakta, sanat terapisti, müzik terapisti 

gibi yeni meslekler ve hastanelerde de sanat terapi programları oluşturulmakta ve bu 

kapsamda çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada bu konular üzerinde bilgiler 

sunulacaktır. 

2.Sanat,sağlık ve tıp kavramları 

Sanat;  doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma 

becerisi, belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularını, fikirlerini ve 

hayallerini çeşitli şekillerde çeşitli boyutlarda gerçekleştirme, dışa vurma ve var etme 

çabası ve deha düzeyindeki zekanın, var olana karşı tepkisinin, tutarlı bir bütünlük 

içerisinde somutlaştığı bir alanı olarak tarif edilmektedir. (Ak,2013:149). 

Sağlık kavramına gelince; Dünya Sağlık Örgütü  sağlığı sadece hasta veya sakat 

olmamak değil ,  ruhen , bedenen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir diye 

tanımlamaktadır. Bu tanımdaki hastalık; organizmada birtakım değişikliklerin ortaya 

çıkması sonucu fizyolojik görevleri yerine getirememe yada ruh sağlığının bozulması, 

sakatlık; vücudun duyu organları ya da uzuvlarından birinde kaza veya hastalık sonucu 

meydana gelen fonksiyon kaybıdır ve hasta veya sakat olmama hali bedensel iyilik hali 

olarak adlandırılmaktadır. Ruhen sağlıklı bir kişi  kendisi ve çevresi ile dengeli ve 

uyumlu olmalı güçlüklerle mücadele edebilmeli üzüntü ve sıkıntılarını  

giderebilmelidir.(Somunoğlu,1999:537) 

Tıp ise;sağlıklı olma halinin sürdürülmesi, hastalıkların önlenmesi, hafifletilmesi 

ve tedavi edilmesi ile uğraşan bilim ve sanat veya hekimlikte  bilgiyi kullanma sanatıdır. 

Tıp; sadece bilim olarak görülürse hastaları değerlendirmek  biraz zorlaştığından hastayı 

iyi yönetebilmek için iyi bir zenatkar olmak şart olarak görülmektedir. Türkçede sanat 

yerine deneyim,ustalık ve el becerisi anlamında zanaat kullanıldığından tıp da bir 

hekimlik zanaatı olarak ele alınmaktadır.  

 

3.Sağlık İle Sanat İlişkisi   

İlk tıp adamları sayılabilecek büyücüler, şamanlar, büyülü sözler, danslar ve 

şarkılarla vücuttan uzaklaşmış olan ruhun geri dönmesini sağlayarak hastalıkları 

iyileştirmeye çalışırlardı. Uğraş alanları ve hedefleri insan ve yaşam olan tıp ve sanat 

bazen yan yana bazen de yumak gibi iç içedir. Zaten tıp da bir sanattır. Hekim sadece bir 

teknisyen değil “estet” bağlamında bir sanatçıdır. Stetoskopu bularak indirekt 

oskültasyonla tıpta çok önemli bir çığır açan Laënnec başarılı bir flütçü olmasaydı, 

müzikle olan ilişkisini hekimliğine yansıtmasaydı, basit bir cihaz olan stetoskopu 

keşfedebilir miydi? (Çelik,2013 ) 

Mehmet Zileli sanatı hakkındaki düşüncelerini “bizlerce bir araç olarak 

kullanılması ve sevilmesi, insanı anlamayı ifade şeklidir,” diye  ifade edeken  “Sanatın, 

bilimin bir türevi olduğunu kabul edersek, “Sanatla ilgilenmeden ya da sanatı sevmeden 

iyi bir hekim olmak zordur”  demektedir.(Zileli.2013) Neşe Nur User tıbbın sanat yönünü 

ele alırken “Hekimlik ve Şuabatı Sanatların Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ve Hipokrat 
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yeminindeki “Sanatımı vicdanımın buyrukları  doğrultusunda onurla yerine getireceğim.”  

ifadelerindeki sanat ifadelerine dikkat çekmektedir.(User,2013) 

Sanat bir bilim dalı ve bilim de bir sanattır .Sanat, düşünme faliyetinin ta 

kendisidir. (Uygur-2013) Çok yaygın bir söz vardır... “Tıp fakültelerinden her şey çıkar” 

diye... Aslında buradaki “Her şey” kelimesinden sanat veya sanatçılar kastedilmektedir. 

Tarih boyunca tıp ile sanat iç içe girerek gelişmiştir. İlk doktorların aynı zamanda şair, 

müzisyen, felsefeci olduğu da bilinmektedir.(Gülşen,2013) 

Sanat ve sanat imkanlarının;bir dizi sağlık sorunlarının iyileştirilmesini ve refahın 

artırılmasını  gösteren önemli ölçüde  kanıtlar ve sonuçlar vardır. Sanat; toplumun 

sağlığının geliştirilmesinde, ruhsal ve fiziki  sağlık problemlerin iyileştirilmesinde ilaç ve 

hasta bakımına ilave olarak takviye sağlamaktadır. Sanat , refahın sağlanmasında ve 

hastalığın önlenmesinin teşvik edilmesinde çekici olmaktadır. Sanat, erişim ve katılım, 

yaşam kalitesi ve günlük refahın önemli bir parçasıdır. Sanat; mesleki gelişimde, 

personelini elde  tutmasında ve sağlık bakım ortamlarının geliştirilmesinde yararlı ve 

muktedirdir. Sanat ile hastaneler ve diğer bakım  kuruluşlarındaki  hastaların sağlığında 

,hastaların gerçek gelişmeler elde edilmesi için genel fiziksel çevreye yakın ilgi söz 

konusudur. Sanat; sağlığın sağlanmasında  sağlık hizmetleri ile iç içedir ve sağlık 

kuruluşlarının entegrasyonunda ayrılmaz bir parçadır.   Sağlık hizmetlerinde sanat  

çalışmaları sağlığın önemli bir bileşeni olarak görsel, edebi ve sahne sanatları 

bütünleşmesi kararlılıkla teşvik edilmektedir. 

Sağlıkta sanat  programları, çok sayıdaki hastaların  bedenlerinin, zihinlerinin ve 

ruhlarının şifası için olumlu bir ortamı ve hizmetleri teşvik  edici şekilde 

düzenlenmektedir. Burada hastanın iyileştirme sürecini sanatla birleştirme yolu ile hasta, 

personel  ve topumu etkileyecek bir program  ve vizyon oluşturmak söz konusudur. 

4.Sağlıkta Sanat Uygulamalarının Amaç ve Kapsamı 

Sağlık hizmetlerinde sanat, sanat ve sağlık disiplinleri arası bir alan içinde konu 

ile ilgili  sağlık, refah, sosyal  işler hakkında araştırma, politika ve en iyi uygulamaları 

kapsamaktadır. Çok disiplinli bir alan haline gelen sanat ve sağlık çalışmalarının 

bileşenleri; sanatçılar, sağlık çalışanları, hastalar, toplum görevlileri, kamu, özel ve 

gönüllü sektörlerde  çalışanlardır. Bu çalışmalar kapsamında¸ sanat ve sağlık ile ilgili  

sosyal ve tıp bilimi araştırmaları, sağlık hizmetlerinde sanatın  rolünü hakkında  kamu 

politikaları, sanat yoluyla toplum ve halk sağlığı uygulamaları, sanata dayalı 

müdahalelerle sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme, sanat tarafından desteklenen 

sağlık eğitimleri, estetik açısından  sağlık mekan ve ortamlarının tasarımı, hem fiziksel 

hem de zihinsel sağlık açısından klinik pratikte sanat ve sanat tabanlı araştırma 

yöntemleri olarak sıralanmaktadır. Tedavi yöntemi olarak sanat kapsamında resim, ebru, 

fotoğraf, dans, heykel, drama, müzik, ritm ve  melodiden bahsedilmektedir( 

Albukrek,2013). 

 

5.Sağlıkta Sanatın Rolü ve  Sanata  Katkıları   

Daha antik çağlarda Bergama’da Asklepion teraiasında ruh hastaları flüt ve lirle 

yapılan müziğin iyileştirici etkisiyle  tedavi edilirdi. Bir zaman sonra Selçuklu Dönemi 

şifahanelerinde su sesi refakatinde uygulanan saz ve ney nağmeleri bir tür terapi yöntemi 

olarak değerlendirildi. Günümüzde resim psikoterapi ve rehabilitasyonda uygulanmakta, 

psikodrama ise yardımcı psikanalize yardımcı olmaktadır. Tıbbın uygulamalarında 

kullanılan tıbbi aperayaj ve protezler, tıbbi teknik tablo ve fotoğraflar, birer sanat 

ürünüdürler.  
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Hekim, mizacı gereği sanatla ilgilenir. Eski  çağlarda tıp ile sanat aynı kişiler 

tarafından icra edilirdi ve onlar,sırası ile filozof, ulema, hümanist gibi isimlerle anılırlardı. 

Çağımızda bu meslekler zorunlu olarak birbirlerinden ayrılmışlarsa da,hekim genelde 

sanattan vazgeçememiştir. Sanat, sağlık ortamında önemli bir rol oynayabilmektedir. 

Araştırmalar, sanatın dahil olduğu sağlık uygulamaları sonucunda hasta memnuniyetinin 

arttığı, hastaların hastanede kalış sürelerinin azaldığı ve hastalığın iyileştirilmesi için 

gerekli süreyi düşürdüğünü göstermektedir. Sanat,hastalara terapötik yararları yanı sıra,  

destek personeli için çevresel iyileştirmeleri dikkate alma ve  bilgilerinin daha yaratıcı 

türde sağlık hizmeti üretilmesi yararları da söz konusudur. 

Sanat,toplum sağlığı için katılımcı sanat kullanımı ile karakterizedir . 1990'ların 

ortalarından itibaren İngiltere'de sağlık hizmetlerinin sunumunda  sanatsal faaliyetler çok 

sektörlü ortaklıklar, sanat fon sistemi politikaları ve yerel yönetimlerin kültür 

stratejilerinde hızla yer almaya başlanmıştır. Ayrıca halk sağlığı uygulamalarında  sanatın 

kişinin ve hastanın geliştirilmesi üzerindeki etkileri üzerinde de  durulmaktadır. Son 

yıllarda  sağlık içinde kültür ve refah arasındaki bağlantıları kapsamında  toplumda 

sanatın rolü tartışılan ve  tekrarlanan bir konu haline gelmiştir ( White,2013). Mike, 

özellikle akut sağlık uygulamaları  dışında  sanatın yeni bir alanı olarak toplum sağlığını 

ele almakta ve halk sağlığı için katılımcı bir  sanat kullanımı üzerinde 

durmaktadır.( Meagher,2013) 

Günümüzde tıp eğitiminde insan bilimlerine ve bu kapsamda edebiyat ve sanat 

konularına önem verilmektedir. Bu konuda  ilk defa 1967 yılında Pennsylvania State 

University College of Medicine” de “Department of Humanities” programlarında 

“Edebiyat ve Sanat “ dersi kapsamında  insancıl tıbbi bakım için gerekli temel beceriler 

olan gözlem, analiz, empati ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmede yardımcı 

olunmasını amaçlayan bilgiler verilmeye başlanılmıştır. Türkiye’de bu doğrultudaki 

çalışmalar  2001-2002 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Kültür ve Sanat 

Alt Birimi kurularak  başlanmış ve  2005 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

tarafından I.Tıpta İnsan Bilimleri Kongresini düzenlenmiştir.( Erpek,2013) 

 

6.Sağlıkta Sanat Uygulamalarının Gelişimi 

Dioscorides “Materia Medica” adlı kitabında tıpta kullanılan 600 çeşit bitkinin 

tanımını yapmış ve resmini çizmiş ve modern farmakolojiyi derinden etkilemiştir. İbn-i 

Sina’nın “ El Kanun” adlı kitabının ilk baskılarında uygulanan tedavilere ilişkin 

illüstrasyonlar yer almıştır. Kordoba’lı hekim ve ünlü cerrah Ebu Kasım’ın Latinceye 

çevrilen “El Tasnif” adlı ansiklopedik çalışmasında zamanın cerrahi uygulamaları ve 

Arapların kullandığı cerrahi aletler ve 200’den fazla illistrasyon bulunmaktadır. Ünlü 

sanatçı Leonardo da Vinci aynı zamanda anatominin babası sayılmaktadır. O,Santo 

Spirito Morgunda mum ışığında 30’dan fazla kadevrayı incelemiş ve bunlarla ilgili 

binlerce çizim yapmıştır. Kalbin, akciğerin ve rahmin yapısını incelemiştir. Fetusu 

incelediği dönemde Papa’ya şikâyet edilmiş ve Leonardo’nun kadavra inceleme 

çalışmaları yasaklanmıştır. Kafatası çizimleri, insan vücudunun oranlarını ifade ettiği 

meşhur Vitrivius adamı meşhurdur.( Khalkedon,1998:38) Michelangelo’un Davut heykeli 

, Botticelli’nin bir kadın vücudunu tasvir eden Venüs’ün Doğuşu’unda (30),(31), 

Rembrandt’ın Dr. Nicolaes Tulp'un Anatomi Dersi çalışmalarında (Wölfflin,2000:12 )  

insanın vücut ölçülerinde kendi öz doğrusunu ifade gerçekliliği vardır. 15.yüzyılda 

Amasya’lı Şerafeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrahiye-i İlhaniye isimli eserinde de kasık 
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fıtığı,ortopedik girişimler vb birçok konuda detaylar ve açıklayıcı çizimler yer 

almaktadır.(DOĞAN,2012),( Büyükünal,2010:56) 

Klasik usluplu resimlerin özellikleri olarak konu insandır bu nedenle anatomi, 

doğru ve optik bir gözleme dayandırılıyordu. İnsan anatomisindeki büyük adele parçaları 

optik görüntüye göre biçimlendirilmiştir. Heykellerin vücut ve başları, doğal insan 

formunun toplumca kabul edilmiş  olan ideal biçiminde gösterilmiştir. Heykelde insan 

vücudunun ve yüzün ifadesinde daha ince bir işleme tekniği dikkati çeker. Vücut 

parçaları, son derecede belirgin olup, anatominin doğal şeklinin ideal ölçülerini 

yansıtmaktadır.(Turani,2005:16),( Gombrıch,2004:301)  Bu örnekleri çoğaltılabilinir. 

7.Sanat Terapisi  

Sanat terapisi; bir kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını geliştirmek için 

sanat yapma yolu ile yaratıcı  tedavi süreçininin  ifade şeklidir. Sanat terapisi; yaratıcı 

sanatsal süreci geliştirerek kişinin kendini ifade etmesinde, kendisini geliştirmesinde,  

davranışlarını ve duygularını yönetmede, stresi azaltmak ve benlik saygısı ve farkındalık 

geliştirmek gibi sorunları çözümünde  yardımcı olabilmektedir. Sanat terapisinde  farklı 

insanlar için farklı şeyler elde edebilirsiniz. Yetenekli ya da bir sanatçı olunması 

gerekmez. Profesyonellerle  birlikte çalışılır. Sanat terapisi, Sanat terapistleri 

danışmanlığında tedavi, şifa, rehabilitasyon, psikoterapi gibi geniş bir anlamda ve derin 

bir anlayışla kişinin nefsine mesaj için kullanılabilir. Sanat terapisi; ağrı, anksiyete ve 

gerginliğin azaltılması dahil olmak üzere ; ağır veya hafif duygusal taciz, kanser, travma 

sonrası stres bozukluğu, bipolar  gibi çeşitli zihinsel ve bedensel  bozukluklar, engellileri 

ve diğer ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Sanat terapisinden büyük ölçüde 

çocuklar yararlanırken aynı zamanda yetişkinler için çok yararlı olmaktadır. 

(Schwartz,2013) 

Sanat terapisi özellikle yaratıcı sürecin psikolojik yönlerini, farklı sanat 

malzemelerini, kişinin duygusal özelliklerini geleneksel psikoterapötik teori ve 

tekniklerini birleştiren bir uygulama ve bir anlayıştır. Sanat terapisi; boya, tebeşir ve 

işaretleri gibi sanat malzemelerinin kullandığı  tedavi şeklidir. Sanat terapisi kişilik 

teorileri, insan gelişimi, psikoloji, aile sistemleri ve sanat eğitimine dayanmaktadır. Sanat 

terapisi kendini ve başkalarının bilincini artırmak amacıyla sanat oluşturulmasını içerir. 

Bu da, kişisel gelişimi teşvik eder, kişinin becerilerini  ve bilişsel işlevlerini artırabilir.  

Ruh sağlığının tedavisinde sanat terapisi uygulanmaktadır. Sanat terapisi  

merkezlerinde uygulamalar  hastane  ve toplumdaki  risk taşıyan insanların akıl hastalığı 

tanılarında ve erken müdahelelerde insanları kurtarmaya teşvik etmeye yöneliktir. Bu 

sayede kişisel değişimi desteklemek için yaratıcı bir süreç olan sanatla uğraşma kullanılan 

güvenli bir yol olmaktadır. Sanat terapisi psikiyatri hastalarında zorluklar aşılmasında, 

stresin azaltılmasında ve hastaların iyileşme süreçlerinin hızlandırılmasında için en önde 

gelen yardımcı terapi uygulamasıdır.(CECAT,2013)),(NPİstanbul,2013) 

1.1.18. 8.Sanatla Terapide Yer Alan Sanat Dalları 

Sanat terapide tıp ressamlığı,tıbbi fotoğrafçılık,seramik ve cam,resim ve 

ebru,heykel, tiyatro,dans ve müzik gibi sanat dalları yer almaktadır. 

1.1.19. 8.1.Tıp Ressamlığı ve Tıbbi Fotoğrafçılık 

Tıbbi ressamlık özel bir disiplin ve önemli bir meslektir. Bu alan ülkemizde 

büyük bir eksikliktir. Medikal illüstrasyon alanında önemli sertifikalar söz konusudur. Bu 

konuda Türkiye'de tıp alanındaki bu eksiklik Trakya Üniversitesi'nde kurulacak tıp 

ressamlığı eğitim merkeziyle gidermeye çalışacaktır. (Sınav,2013),(Çelik,2013) 

Sağlık alanında  önemli bir işlev gören bir sanat kolu da fotoğrafçılıktır. Sağlık 

alanında ve hastanelerdeki örnek vakaların fotoğrafları çekilerek ilgili hasta dosyalarına 
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konulmakta ve arşivlenmektedir. Bu fotoğraflar sağlık eğitiminde önemli bir kaynak 

olarak kullanılmaktadır. 

 

8.2.Seramik ve Cam 

Seramik ve cam sanatı sanat terapisinin önemli araçlarıdırlar. Manisa Akıl ve Ruh 

Hastalıkları Hastanesi, hastalara seramik ve heykel terapisi uygulamaya önem 

vermektedir. Seramik ve cam uygulamaları hastanelerin ana girişlerde seramik panoları, 

pencerelerde vitray olarak hastane mekanlarını estetik hale getirmektedirler. 

1.1.20. 8.3.Resim ve Ebru 

İlk olarak Fransız psikiyatrlarından Tardieu 1872’de  ve Simon 1876’da ruh 

hastalarının resimlerine tanısal  açıdan dikkat ederek hastaların resimleri ile  hastalıkları 

arasındaki ilişkiyi görmeye çalıştılar. Reja  1907’de “Delilerin Sanatı” adılı kitabında 

hastaların az ya da çok sanatsal değeri  olan eserler yarattığını, çocuklarda ve ilkellerde  

görülen şekli ile sanatın elementer özelliklerini ortaya  koyduklarını yazmıştır. Resim ile 

tedavi  ilk defa 1922’de “Ruh Hastalarının   Resimleri” adlı kitabın yazarı Prinzhorn ile 

başlamıştır. (GÜNEY,1994:129) 

 

Resim sanatı hastalar için bir terapi aracı, sağlık çalışanları için bir uğraşı ve 

sağlık kurum ve kuruluşlarının hasta odaları,  hasta gün odaları, poliklinikler, salonlar, 

koridorlar ve bekleme salonu gibi mekanlarda görsel eserlerdir. Resim  terapi 

ile  hastaların söylemeye çekindikleri, korktukları, sözel olarak ifade edemedikleri, belki 

de  kendilerinin bile farkında olmadığı bilinçaltı duygularının, iç dünyalarının 

dışavurumunun sağlanması, paylaşılması ve kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını 

sağlamak amaçlanmaktadır. 

Hastaların yaptıkları resimlerin estetik değerleri değil , üretim süreci ve içerikleri 

önemlidir. Yapılan resimler beğenildiği zaman kişilerin  kendilerine güvenleri ve 

özsaygıları artmaktadır. Sözel iletişiminin olmadığı durumlarda spontan, doğaçlama 

resimlerde öfke, kaygı, üzüntü, çaresizlik, acı vb. duygular ifade edilebilmekte ve  bu 

nedenle resim, hem terapist hem de hasta için bir başlangıç noktası olabilmektedir.    

Sanatla terapi uygulamalarının bir unsuru olan ebru sanatı, sağlık kuruluşlarında 

geleneksel ebru malzemeleri ile terapötik amaçlı olarak uygulanmaktadır. Ebru yaparken 

teknik olarak yardımcı olunmakta ancak içten gelen yaratıcılığın doğallığın özgürce 

dışavurumunun engellenmemesine özen gösterilmektedir. Ebru yapan kişi, o an ki duygu 

ve düşüncelerini, renk ve desen olarak dışavurabilmekte, kendisiyle ilgili yepyeni bir 

bakış açısı kazanmakta, dikkatini suya ve renklerin hareketine yoğunlaştırdığında ise 

gerginliği azalmakta ve zamanın nasıl geçtiğini fark edilememektedir.( NPİstanbul,2013) 

Ebru sanatının terapi özellikleri  vardır. Şöyle ki; ebru yapmak hastaya sabrı ve 

kabullenmeyi öğretmektedir. Kontrolün tamamen ebru yapan kişide olmaması takıntıları 

azaltmaktadır. Ebru, kişiyi rutin hayatından çıkarıp başka dünyalara götürmekte ve ruh 

dinginliği sağlamaktadır. Ebru yapan kişi, o an ki duygu ve düşüncelerini, renk ve desen 

olarak dışa vurabilmektedir. Ebru yaparken kişi kendisini yeniden keşfedebilmekte ve 

yeteneklerini ortaya çıkarmaktadır. Kendisiyle ilgili yepyeni bir bakış açısı 

kazanabilmektedir. Kişi dikkatini suya ve renklerin hareketine yoğunlaştırdığında 

gerginliği azalmakta ve ebru yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamamaktadır. Ebru 

yaparken insanın aklına kötü bir şeyler gelmemektedir, çünkü statik değildir, hareket 

vardır, sudaki renk ve desenler sürekli değişmektedir. Önemli olan sanatsal değeri olan 

bir ebru yapmak değil, hastanın bu süreçte zihnini, duygularını ve bedenini bütünleştirip  



 

1408 
 

ve endişeden uzaklaşıp rahatlamasını sağlamaktır. Üretmek ve ürettiğinin beğenilmesini 

kişinin özgüvenini artırmaktadır.  

Ebru terapi ile esas olan bunu bir meşguliyet, dinlenme, yararlı zaman geçirme ve  

ortak alan paylaşma gibi amaçlara yöneltmektir.Bu terapi hastayı  olumsuz duygu ve 

düşüncelerden uzaklaştırmaktadır.Ruhsal açıdan dirençli vakalarda ihtiyacı olan hastalara 

farklı tedavi seçenekleri olarak terapi seansları içinde  depresyon yaşayan, çekinik olan, 

kendisini tükenmiş hisseden, özbenliğinde kayıplar yaşayarak kendisini değersiz ve işe 

yaramaz hisseden hastalar uzman psikolog ve ebruzan eşliğinde yaptıkları ebru 

çalışmaları ile kendilerinde gizli kalmış yeteneklerini de ortaya çıkartmaktadırlar. ((E-

Psikiyatri,2009) 

8.4.Heykel 

Hastanelerin sanat atölyelerinde hastalara heykel çalışmaları ile meşguliyet ve 

sanat terapisi yapılmaktadır. İstanbul’da Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı  Hastanesi’ndeki 

düşünen adam heykeli, Auguste Rodin tarafından 1904 yılında yapılan heykelin benzeri 

başhekim Fahri Celal Göktulga  tarafından 1950 yılında hastanede yatan Kemal Künmat 

adındaki bir hastaya yaptırılmıştır.(Hasan,2013) Ankara Keçiören Sanatoryumu’ndaki 

sanat atölyelerinde hastaların yaptığı heykeller ve diğer sanat eserleri oldukça meşhurdur. 

 

8.5.Tiyatro 

Hastanelerde bilhassa uzun yatışlı hastaların olduğu yerlerde  çeşitli sanat 

etkinlikleri düzenlenmektedir. Bunlardan birisi de tiyatrodur. Bu uygulamada tiyatrolar 

hastanelere gelerek orada oyunlarını sergilemekte ve hastalara moral destek 

vermektedirler. Sözgelimi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şişli Etfal 

Hastanesi’nde tedavi gören kanserli çocuklar için 'Çizmeli Kedi' oyununun 

sergilemişlerdir. Tiyatrolar hastalar ve bilhassa hasta çocuklar için her zaman gönüllü 

olarak görev yapmaktadırlar. Sonuçta bu hastaların ve hasta çocukların  hasta yatağından 

kalkıp, hastaneden çıkıp tiyatroya  oyuna gidecek imkanları yoktur. Bu nedenle tiyatrolar 

hastaneye oynamaya gitmektedirler. (Şamlıoğlu, 2004)  

8.6.Dans   

Eski tarihlerde Özbekistan’da halkın içinde “Kinne Yöyücü”  denilen  yani nazar 

değen insanları tedavi eden kişiler vardı. Onların da tedavileri yine şarkı söyleyerek veya 

dans ederek şeytanı kişinin ruhundan kovmayı hedeflerdi. Şamanların uygulamalarında 

da dans yer almaktadır.(Somakçı,2013) Günümüzde dans terapi programlarında 

profesyonel  bir dansçı, sanat aşkını kullanarak hareketli bir müzik eşliği ile  çocuk 

felçliler, otistik çocuklar, çalışanlar dahil olmak üzere tüm hastalık türleri ve bozuklukları 

ile mücadelede yardımcı olan dans terapileri uygulanmaktadır. (Turner,2013)  

 

8.7.Müzik 

Orta Asya Türk kültüründe  kullanılan kopuz veya saz tedavi edici, iyi ruhları 

çağıran, kötü ruhları kovan önemli bir çalgı olarak kullanılmıştır. Ayrıca Altaylar ve 

kuzeyinde davullar da hasta tedavisinde ve dini törenlerde özellikle “şamanlar” 

tarafından  kullanılmıştır. Daha sonra İslam dini tesiri ile “Baksı” adını alan tedavi eden 

hekimler Altay, Kaşgar, Kırgız Türklerinde ortaya çıkmıştır. Baksı, seans süresince 

müzik, şiir, taklit ve dansı sanatkar bir biçimde birleştirerek hastayı iyileştirmeye 

çalışmıştır. Baskılar günümüzde bile  Orta Asya Türkleri arasında bu tedavi yöntemini 

kullanmaktadırlar. (Güvenç,1986) 
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Türk-İslam alimleri ve hekimleri Zekeriya Er-Razi(854-932), Farabi(870-950) ve 

İbn Sina(980-1037) müzikle tedavinin bilhassa müziğin psişik hastalıkların tedavisinde 

ilmi esaslarını kurmuşlardır. Farabi’ye göre Türk Müziği makamlarından  rast makamı 

insana sefa(neşe-huzur) hüseyni makamı ise  sükunet ve  rahatlık vermektedir. 

(Somakçı,2013) İbn-i Sina Selçukluların Şam’daki Nurettin Hastanesi’nde  akıl 

hastalarını müzikle tedavi etmiştir. Osmanlı saray hekimi Musa bin Hamun, diş hastalığı 

ve çocuk psikoloji hastalıklarını iyileştirmede müzikle tedavi  yöntemini kullanmıştır. 

Hekimbaşı, Gevrekzade Hasan Efendi, “Emraz-ı Ruhaniyeyi Negama-ı Musikiye” adlı 

eserinde, çocuk hastalıklarında; ırak makamının çocuktaki menenjit hastalığına , hicaz 

makamının idrar yolu hastalıklarına  ve  uşşak makamının ayak ağrıları ve uykusuzluğa 

iyi geldiği yazmıştır. Enderun Hastanesi’nde de çocuk yaştaki öğrenciler müzikle tedavi 

edilmişlerdir. Eski Türk hekimlerinden Şuuri, “Tadil-i Emzice” adlı kitabında musikinin 

bütün hastalık ve ağrılara iyi geldiğini ilim ve fen adamlarının desteğini alarak beyan 

etmiştir. 

II.Beyazıt tarafından1484  yılında Edirne’de yaptırılan  Darüşşifa ve Tıp 

Medresesi’nin 10 bölümünden birisi müzikle tedavi bölümü idi. Musiki ile hasta tedavisi, 

bu hastanenin özellikleri arasındadır. Hastanın huzur bulması için tedavide müziğe ek 

olarak  şadırvandan fışkıran su sesinden ve güzel kokulardan da yararlanılmıştır. 

(Müftüoğlu,2005),(Özözlü,2013) 

Müzik sadece bir takım hastalarda  terapi aracı olarak kullanılmakla kalmayıp, 

koruyucu olarak ta insanlara büyük faydalar sağlamaktadır. Örneğin kent yaşantısındaki 

stresli insan tipi için seçilecek uygun müzik türleri olumlu etkiler yaratabilmektedir. 

Günümüzde palyatif bakım olarak, müzik terapi genellikle anksiyete ve ağrı yönetiminde 

ve bir oyalama tekniği olarak yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Müzik terapinin 

ölümcül hastalarda kaygıları, nefes darlığı, anksiyete, yorgunluk ve uyku halini azalttığı, 

refahı ve iştahı artırdığı belgelenmiştir. Katılımcı sanat etkinliklerinde müzik potansiyel 

olarak ele alınmakta ve bu konuda araştırma merkezleri kurulmaktadır. Bu merkezler 

şarkı kulübü projeleri oluşturulmakta ve şarkıların kronik  akciğer hastaları ve kalıcı 

sağlık sorunları olan kişilerin sağlığınına etkileri üzerinde araştırmalar yürütülmektedir. 

Hastaları, yaralanma ve hastalıklarından kurtarmak için basit bir melodi  onların sağlığı 

üzerinde güçlü bir etki yaratabilmektedir. Müzikle tedavi için ABD’de 5000 lisanslı 

müzik terapisti görev yapmaktadır. Müzik terapistleri, gitar, davul vb  müzik aletlerini 

kullanarak  bedensel ve zihinsel sağlık sorunu olan kişilere hizmet etmekte ve hastaların 

yüzlerine bir gülümseme getirmeye çalışmaktadırlar.( Meagher,2013) 

Günümüzde lifemusican(hayat müziği) denilen bir uygulama dikkati 

çekmektedir. Bu uygulama; katılıma dayalı, doğaçlama ve atölyeye dayalı kolaylaştırıcı 

bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama;kendi hayatları ve çalışmaları içinde 

şifa, refah bir yaşam,yaratıcılık, topluluk oluşturmak için müziği kullanmak isteyen; 

içinde gerçek bir istek olan herkese açıktır. Müzik yaparak sağlığa ve refaha  destek için  

4-20 insanın bir araya gelerek grup oluşturduğu bir uygulamadır. Grupta, ruh sağlığı ve 

neurodisability rehabilitasyon ile meşgul  olan kişiler, hasta bakıcılar, müzisyenler,aileler 

ve çocuklar yer almaktadır. Uygulamada; doğuştan gelen müzikal beceri ve müzikal 

arketiplerden faydalanarak çalışılmakta ve kişiler fiziksel ve duygusal dengeye 

getirilmekte ve katılımcılar arasında derin bir iletişim kanaları açılmaktadır. Bu 

uygulamalarda her türlü katılımcı, müziği kullanmak için bir dizi beceriler, özel yaratıcı 

güç, eşsiz kalite ve derin bir bağ oluşturulmaktadır. 

Müzik ve müzisyen; insanlar arasında örülmüş ve insanları ayırmış olan duvarları 

çözmek için kişi ile iş arasında köprüler kurmak için anahtar olmaktadır. Böylece kişilere 

ilham ve cesaret verilmekte ve onlar özgürleştirilmektedirler. Müzik dinlemek ve böyle 

bir koroda şarkı söylemek ya da bir orkestrada  müzik aleti çalmak kişilerde çok derin  

seviyede bir iletişim sağlamaktadır. Hayat müziği uygulaması,sosyal etkileşimi ve 

insanlar arasında olumlu ilişkileri  teşvik etmekte, eğitimi ve katılımı  zenginleştirmekte , 

her seviyede heyecan ve keyif  verici, deneysel ve hareketli, bilgilendirici,kendine güven 
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sağlayıcı ve iş ve sağlık  için çok yararlı olmaktadır.(59) Avrupa çapında sağlık 

ortamlarında müzik yapma yaklaşımları hastane içinde müzikle tedaviyi güçlü şekilde 

destekleyici ve kolaylaştırıcı  kılmıştır. (Lippman,2013), (Cutts,2010), (62)  Müzik 

terapinin  çok eskiden beri sağlığa etkisini ve yararını bilen Kültür ve Turizm Bakanlığı 

devlet hastanelerinde hastalara müzikle terapi ile tedavi uygulaması için müzikle tedavi 

projesi hazırlamıştır. (Bozoğlu,2011)) 

9.Hastanelerimizde Sanat Uygulamaları 

Ülkemizde çok eskilerden beri sanatla terapi yöntemleri sağlık alanında 

kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları hakkında burada bilgi verilecektir.Sağlık 

Bakanlığı Türkiye genelinde kurulacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nde psikologlar 

eşliğinde grup terapisi alacak ruh hastalarını, müzik ve resim gibi eğitimlerle rehabilite 

edecek proje hazırladı ve Bolu'da uygulanan 3 yıllık pilot çalışmada  başarılı sonuçlar 

elde etti. (Cantürk,2010) 

Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman  Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları  Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde rehabilitasyon açısından mevcut tüm kullanılabilir  terapi 

yöntemleri hayata geçirilmektedir. İlk aşamada hastalar  genel rehabilitasyon, merkeze 

uyumun sağlanması, hastanın işlevselliği ve becerilerinin değerlendirilmesini kapsayan 

başlangıç programına alınmakta, daha sonra hastalar uygun  art terapiler, resim, ahşap 

cam boyama,müzik enstruman, ritim uygulamaları, dans terapi, eşya montajı, basit 

montaj, süs eşyası üretimi gibi ürün veren terapiler, beceri eğitimleri,motor beceriye 

yönelik eğitimler, tiyatro ,temsil vb etkinlik kursları, spor bedensel aktivite eğitimleri, 

bahçe ekim vb uğraşlar, basit mutfak uğraşları gibi ileri rehabilitasyon programlarına 

yerleştirilmektedirler.(ATÜ,2013) 

 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde 10 yıldır yürütülen 

çalışmalar, şizofren hastalarının, uğraşı terapisiyle yaklaşık yüzde 20 iyileştiğini ortaya 

koydu.(Ünal,2010). Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, 

Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile verilen eğitimler, hastalara en az ilaçlı tedavi kadar katkı 

sağladı. Profesyonel ressamlar gibi resim yapan, ebru, el sanatları, halk oyunları ve 

sabundan meyve yapımı öğrenen hastalarda, yazarlık eğitimi bile verilmektedir. 

Hastanede şizofren ve depresyona giren hastaların yanı sıra suç işlemiş akıl hastaları ile 

alkol ve madde bağımlıları  da tedavi görmektedirler.Adana Ruh Sağlığı Hastanesinde 

şizofrenden bipolar bozukluğa (manikk depresif hastalık) kadar çeşitli akıl hastalıklarının 

sanatsal uğraşılar sayesinde tedavi sürelerinin 2 aydan 24 güne düştüğü 

belirtilmektedir.Akıl hastalarının sanatsal yönü ön plana çıkarılmaktadır."Ebru ve el 

sanatları, resim atölyeleri, satranç, sabundan meyveler ve seracılık faaliyetlerinin yanı sıra 

sportif faaliyetlerini de önemsenmektedir.(Demirbek,2011) 

 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, psikiyatri hastalarına sanatla 

terapi uygulanmış ve klinikte tedavi gören yaklaşık 55 hastadan 40'ı resimle uğraşmıştır. 

Hastalar, zaman zaman birlikte yağlıboya ve ebru çalışması yaparak ortak duygularını 

aynı tabloda bir araya getirmişlerdir. Sanatla terapiyle hastanın duygularının 

dışavurumunu sağlanmakta, hastanın izlenmesinde, yapılan resmin büyük önemi olmakta, 

hastalar, resmi bitirene kadar  Konak Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı iki resim 

öğretmeninden eğitim alınmakta, hastanın iyileşme yolunda olup olmadığı, resimlerini 

değerlendirerek de anlaşılmakta, resmin değerlendirilmesi takipte ipucu olmaktadır. 
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(Erol,2008) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında 

hayata geçirilen “Çocuk Hastanelerindeki Çocuklarımızı Sanatla Buluşturma Projesi”  

oluşturmuştur.(Kansoy,2009)) 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yatan lösemili çocuklar 20 kişilik guruplar halinde 

doktorlarıyla birlikte Mask Müzesinde gerçekleştirilen sanatsal eğitime katılarak hem 

dünya masklarını yakından izleme fırsatı buluyor hem de kendi yaptıkları kağıt masklarla 

eğlenceli ve hastane ortamından uzak birkaç saat geçiriyorlar.(TARTAN,2011)  

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi sergi alanında sanatsal 

ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmakta  ve sergi süresince  hasta ve yakınları ve  

hastane çalışanlarından büyük ilgi görmektedir. Hastalar sergiyi gezerken bir nebze olsun 

içinde bulundukları durumdan uzaklaşmaktadırlar.(Topuz,2013) Resim sergileri birçok 

mekanda yer almasına rağmen sağlık merkezlerinde bu tür kültür-sanat etkinlikleri  az  

olmaktadır. Hastanelerde sanatsal faaliyetlerinin amacı, hastaların hastane ortamından ve 

psikolojisinden uzaklaştırmak ve ayrıca sanata ve sanatçıya bir nebze olsun katkıda 

bulunmaktır.(Tekinyer,2010) Kültür ve sanata  destek veren Memorial Sağlık Grubu, 

Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi’nde pek çok seçkin sergiye ev sahipliği yapmayı 

sürdürmektedir. (ERTEM,2011) 

10.Sonuç 

Sağlık ve sanat ilişkilerinin temeli binlerce yıl önceye gitmektedir. Bunun en eski  

örnekleri hastaların tedavilerinde müzik ve dansın kullanılmasıdır. Zaman içinde gittikçe 

gelişen bu ilişkiler sonucunda  sanatın, sanat terapi olarak tıpta kullanımı hastalara yarar 

sağlamış ve bu konuda kazanılan tecrübeler, pratik ve bilgi birikimleri modern sağlık 

hizmetleri uygulamalarında  sanatı kurumsallaştırmış, üniversiter bir program haline 

getirmiş ve hastane amaçlarına uygun şekilde hastanın tedavisine olumlu katkı sağlayıcı 

ve hastaların hastanede kalış sürelerini azaltıcı sonuçları sağlamasına katkı vermiştir. 

Ayrıca Avrupa çapında sanatın sağlık hizmetlerine katkısını sağlamak amacı ile 

organizasyonlar ve programlar hazırlanmış, ABD’de Tıp Fakültelerinde Beşeri Bilimler 

Programları kapsamında sanat ile ilgili konular ele alınmaya başlanmıştır. Bizim 

üniversitelerimizde de bu tür programların açılmasına, sanat terapistleri, müzik 

terapistleri gibi yeni profesyonellerin  yetiştirilmesine başlanılması gerekmektedir. 

Böylece yeni mesleklere ve sanat eğitimi görmüş sanatçılara da sağlık sektöründe yeni iş 

alanları sağlanmış olacaktır. Ülkemizde de sağlık hizmetlerinde sanat uygulamaları hem 

Sağlık Bakanlığı hem de çeşitli hastanelerde ele alınmış olup, bu konuda güzel örneklere 

rastlanılmaktadır. Bu faaliyetlerin ulusal bazda programlarla güçlendirilmesi gereklidir. 

 

Sağlık hizmetlerinde çeşitli sanatsal aktiviteleri uygulayarak sanat terapisi  

sayesinde sadece hastalar değil çalışanların da verimliliği artırılmakta, motivasyon 

sağlanmakta, daha keyifli ve daha üretici, verimli bir çalışma ortamı yaratılmaktadır. 

Kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli 

ve kalıcı bir etkileşim sağlanarak ve yeni kültür politikalarının oluşturulmasında etkili rol 

oynanarak hastane amaçlarına ve  tanıtımına katkıda bulunmak amacı ile hastanelerde  

kültür sanat birimleri kurulmaktadır. Bu gelişmelere uygun olarak ülkemizde de hastane 

ve sağlık yöneticileri, sağlık kurumları organizasyonda sanat faaliyetlerini yönetecek; 

sanat merkezleri, atölyeler, orkestralar, tiyatrolar, müzik kuruluşları ile koordinasyon 

sağlayarak, programlar yaparak sanat terapi ile hastaların tedavilerine katkı verecek ve 

hastane mekanlarının sanat eserleri ile donatılması ve görselliğin artırılmasını sağlayacak 

birimlerin kurulmasını sağlamalıdırlar.  
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Bir başka açıdan ise hastane yöneticilerinin hastane mimari projelerinin 

hazırlanmasında hastane yapılarının birer sanat yapısı olması ve sanatsal uygulama ve 

terapileri için gerekli seramik atölyesi, müzik odası gibi mekanları tasarlamaları 

gerekmektedir. Yeni hastane tasarımlarıda yatıştırıcı tedavi ortamları yaratmada sanatın 

rolüne ilgi artmaktadır. Hastane binalarında sanat için ek bir kültürel rol önerilmekte ve 

yapılan araştırmalarla hastanelerde sanatın rolü üzerinde estetik bir çerçevede hastane 

tasarımları fikri yerleşmektedir.( Macnaughton,2013) Hastanenin sanatsal yapısı, koridor, 

gün odası, hasta odası vb mekansal yapılarının sanat eserleriyle görsel görünümünün ve 

imajının oluşmasında önemlidir. Bu arada hastane mimari yapısının ve dış cephe 

görüntüsünün, ana giriş kapısının ve giriş holünün  sanatsal özelliğine de dikkat 

edilmelidir. Hastalar için sanatsal mekanlar, seramik odaları, müzik odaları vb 

tasarlanmaktadır. 

 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda sanat terapilerine önem verildiğinde bu 

çalışmalar için katlanılacak maliyetler, sağladığı yararlar yanında çok önemsiz kalacaktır. 

Sözgelimi; Adana Ruh Sağlığı Hastanesi’nde sanat terapisi uygulanan hastalarda hasta 

yatış sürelerinin 60 günden 24 güne düşmesi, İnönü Üniversitesi Uygulama Hastanesi’nde 

şizofren hastalarındaki uygulamalarda ortalama %20 iyileşme sağlanması, hasta 

memnuniyetinin artması, modern hastane yönetimi ve  işletmeciliği açısından ve sağlık ve 

sosyal maliyetleri açısından anlamlı sonuçlardır. Bu sonuçlar sanırız sağlık hizmetlerinde 

sanatın rolünü, önemini, yararını ve sağladığı moral gücü göstermesi bakımından da 

anlamlıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, verimlilik ve maliyetlerle personel faaliyetleri arasındaki 

etkileşimi ortaya koymaktır. İş ölçümü gibi teknikler vasıtasıyla sağlık hizmet birimlerinin 

etkinliğini ölçmek maliyetlerin kontrol edilmesini sağlayabilir. Radyoloji ünitesi ve diğer 

laboratuarların hastane maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Metot ve zaman etüdünün 

her ikisi eş zamanlı olarak radyoloji ünitesi de dahil tüm laboratuvar ünitelerinde, faaliyetlerde 

verimliliği sağlamak için kullanılabilir. Personelin motivasyon düzeyinin, hastalara yönelik 

tutum ve davranışlarının kişisel kalite anlayışı üzerinde bir etkisi vardır. Yüksek maliyetli 

teknoloji ile birlikte büyük bir emek gerektiren radyoloji bölümünün verimliliği hastane 

yönetimi açısından önem taşır. Yerine konulması imkansız olan sınırlı kaynakların israfının 

engellenmesi ve alt sistemlerin etkinliğinin iyileştirilmesi yoluyla hastane yönetiminin genel 

verimliliğinin artacağı kabul edilir. Verimliliği artırmak için hastane yönetimi ilk olarak 

radyoloji bölümünün maliyetlerinden haberdar olmalıdır. Daha doğru kararlar bu maliyet 

verileri ışığında alınan önlemler ile verilebilir. 

  

Anahtar Kelimeler: Hastane yönetimi, iş ölçümü, radyoloji servisi 

ABSTRACT 

This study aims at presenting the activity of staffing and its interaction with costs and 

efficiency. The control over cost which is one of the tools of measuring the efficiency of the 

units of health services can be achieved by means of techniques such as measurement of work. 

Radiology unit and other laboratories have a significant effect on hospital costs. Both method 
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and time study can simultaneously be used in order to provide more efficient operation in all 

laboratory units including radiology unit. Radiology unit is one of the units that has relatively 

intense contact with patients during the presentation of the services as opposed to other 

laboratories. The efficiency of radiology department which requires tremendous labor together 

with high cost technology is of significance to the hospital administration. Hospital 

administration should first be aware of the costs of radiology department in order to improve its 

efficiency. 

  

  

Keywords: Hospital management, radiology department, work measurement 

1. Giriş 

Emek yoğun bir şekilde hizmetlerini yürüten hastanelerin amaçlarını gerçekleştirmede 

personel önemli bir araçtır (Bennett,1976:68). Kaynakların kıt olması nedeniyle aşırı 

uzmanlaşmış personel kadrolarından en iyi şekilde yararlanmayı sağlama sorumluluğu taşıyan 

hastane yönetimi üzerinde baskılar yoğunlaşmaktadır (Bennett,1977:110). İş ölçümü araç ve 

tekniklerinden yararlanma ihtiyacı, yükselen hastane işgücü maliyetlerine paralel olarak 

artmaktadır. Maliyet kontrolünde ana tema, hasta bakımının niteliği üzerinde ters bir etkinin 

oluşmasına meydan vermeden maliyetleri aşağı çekmek veya kontrol altında tutmaktır 

(Grube,1967:118). 

Sağlık hizmetleri birimlerinin verimliliğini ölçmenin temel araçlarından olan maliyet 

kontrolü, iş ölçümü gibi teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir (Erigüç,1992:134). 

Başlangıçta hastane yöneticileri, iş ölçümü tekniklerinin uygulanmasında ihtiyaç duyulan 

nitelikli personelin yokluğu nedeniyle hastane hizmetlerinde bu teknikleri kullanmakta gönülsüz 

davranmışlardır. Ancak günümüzde modern yönetimin gereği olarak, hastane ünitelerinde 

gereksiz görevlerin tespiti ve ortadan kaldırılmasına yönelik organizasyon incelemelerinde ve iş 

tanımlamalarının geliştirilmesinde genellikle iş ölçümü yöntemleri kullanılmaktadır 

(Domenech,1983:1108). 

2. Bir Planlama Aracı Olarak İş Ölçümü 

Yönetim, belirli hedeflere doğru yönlendirilmiş “insan” faaliyetlerinin organizasyonu ve 

kontrolü olarak tanımlanabileceğine göre, iş ölçümü yöntemleri yönetime, örgütün mevcut 

kaynaklarla sağladığı üretimi, çok az ya da hiç yatırım gerektirmeksizin artırmak, örgütsel 

amaçları daha etkili ve verimli olarak gerçekleştirmek amacıyla örgütün elindeki kıt kaynakların 

en iyi şekilde kullanımını belirlemede yol gösterir. İş ölçümü verimlilikle doğrudan ilişkili 

olduğu için literatürde verimliliği artırma tekniklerinde iş temeline dayalı teknikler arasında 

gösterilmektedir (Kuruüzüm,1992:63).  

2.1. İş Ölçümü  

İş ölçümü, nitelikli bir çalışanın, belirli bir işi, standart bir çalışma hızıyla 

(performansla) yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin 

uygulanmasıdır. Bu tanım içinde, iyice belirlenmesi gereken iki ana kavram vardır. Bunlar; 

nitelikli çalışan ve performans kavramlarıdır. Nitelikli çalışan, elindeki işi standartlara uygun 

olarak yerine getirebilmek için gerekli fiziki yeteneğe, eğitime, beceri ve bilgiye sahip olan, işe 

alışmış olan bir kimsedir (Akal,1992:199). 
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Standart çalışma hızı (standart performans) ise, belirli bir yöntemi bilmeleri ve 

uygulamaları için özendirilmiş olmaları koşuluyla nitelikli çalışanların aşırı bir çaba 

göstermeksizin bir vardiya süresince doğal olarak erişebilecekleri ortalama üretim düzeyidir. 

Bu standart performans, ölçümlerde 100 olarak gösterilir. İş ölçümünde zaman ölçümü ve iş 

örneklemesi şeklinde iki temel teknik kullanılmaktadır. Ölçülecek işin özelliklerine bağlı 

olarak değişiklik gösteren iş ölçümü yöntemleri dolaylı ve dolaysız yöntemler olarak iki ana 

başlıkta toplanmaktadır (Pamir,1984:75). 

2.1.1. Dolaylı İş Ölçümü Yöntemleri 

Doğrudan doğruya işin başında ölçüm yapılmayıp iş için gerekli standart zamanların 

standart veri ve formül kullanımıyla tahmin edildiği veya sentetik zaman sistemleri kullanımıyla 

elde edildiği iş ölçümü yöntemlerine dolaylı iş ölçümü yöntemleri denir. Bu teknikler şunlardır: 

2.1.1.1. Önceden Saptanmış Hareket Zaman Standartları (PMTS): Temel beden 

hareketleri için hesaplanmış zamanlardan yararlanarak belli bir performans düzeyinde yapılan 

bir işin süresinin hesaplanmasıdır (Akal,1992:333). 

2.1.1.2. Standart Veriler (Sentetik Zamanlar): Bir örgütte faaliyetler genellikle 

yürümek, tutmak, kaldırmak vb. gibi ortak öğeler içerir. Bu ortak öğelerin geçmişte bu örgütte 

yapılan zaman etütlerinde ölçülmüş standart süreleri gelecekte yapılacak zaman etütlerinde 

kullanılmasıdır (Akal,1992:361). 

2.1.2. Dolaysız İş Ölçümü Yöntemleri 

Ölçülen işin başında doğrudan doğruya gözlem yoluyla standart zaman türetmek için 

geliştirilen yöntemler dolaysız iş ölçümü yöntemleri olarak bilinmektedir. Bu grup altında iş 

örneklemesi, grup zamanlama tekniği ve zaman etüdü yöntemleri yer almaktadır 

(Pamir,1984:75). 

2.1.2.1. İş Örneklemesi 

Belli bir faaliyetin oluş yüzdesini istatistiki örnekleme ve rastgele gözlemler yoluyla 

saptama yöntemidir (Akal,1992:207). İş örneklemesi işe ait faaliyet bilgilerinin toplanması 

amacıyla endüstri mühendisliği tarafından sıklıkla kullanılan bir tekniktir (Finkler,1993:577). İş 

örneklemesi makinelerin veya çalışanların belli bir periyot içinde gözlenmesi yoluyla yürütülen 

bir iş ölçümü yöntemidir. İş örneklemesinde bir ya da birden çok aynı türden iş sistemi ile ilgili 

olarak önceden belirlenmiş olan akış türlerinin ortaya çıkma sıklıkları rassal ve kısa süreli 

gözlemler yolu ile belirlenmektedir. Yapılan hesaplamalarla, gözlenen çalışanların veya 

makinelerin ve hatta bir atölyenin çalışma ve boş kalma yüzdeleri tespit edilebilmektedir.  

2.1.2.2. Grup Zamanlama Tekniği 

Grup zamanlama tekniği kronometreli bir gözlemcinin 2-15 çalışan veya makineyi bir 

anda gözleyerek ayrıntılı sonuçlar elde etmesini sağlayan bir iş ölçümü yöntemidir. İş 

elemanlarının sürekli olarak önceden saptanmış sabit aralıklarla gözlenmesi ve çalışanların 

performansının derecelendirilmesi esasına dayanır. Bu anlamda grup zamanlama tekniği iş 

örneklemesine çok benzemesine rağmen rassal bir esasa dayandırılmamıştır (Pamir,1984:77). 

2.1.2.3. Zaman Etüdü 

Belirli koşullar altında yapılan belli bir işe ait öğelerin zamanını ve derecesini 

kaydederek ve bu yolla toplanan verileri çözümleyerek, o işin tanımlanan bir çalışma hızında 

yapılabilmesi için gereken zamanı saptamakta kullanılan bir iş ölçme tekniğidir. Genellikle 
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metot etüdü ile bir arada kullanılır. Bu şekilde yapılan çalışmalara Hareket-Zaman Etüdü 

(Time and Motion Studies) adı verilir. (BSI,1979:2). 

Uluslararası Çalışma Örgütü zaman etüdünü belirli koşullar altında yapılan özellikleri 

verilmiş bir işin elemanlarına ait zamanlar ile performans derecelerinin kaydedilmesinde ve o 

işin tanımlanmış bir performans düzeyinde yürütülebilmesi için gerekli olan zamanı elde etmek 

üzere bu verilerin analizinde kullanılan bir iş ölçümü tekniği olarak tanımlamaktadır 

(Akal,1992:219). 

Zaman etüdünde, etüt edilecek iş, iş öğeleri dediğimiz başlangıç ve bitiş noktaları iyice 

belirlenebilen kısa iş parçalarına ayrılır ve bu iş parçaları dolaysız olarak kronometre ile ayrı 

ayrı ölçülür. Elde edilen neticeler personelin çalışma hızına göre değerlendirilerek normal 

zamanlar bulunur. Bir iş devresine ait tüm iş öğelerinin toplanan normal zamanlarına gerekli 

paylar da eklenerek o iş devresine ait standart zamanlar saptanır. Kronometraj çalışması olarak 

da bilinen zaman etüdü esas itibariyle tekrarlı ve kısa çevrimli işlerde özellikle tercih 

edilmektedir. Zaman etüdü yönteminde metodun ayrıntılı olarak tanımlanması gereği ve 

gözlemlerle işin gerçek aktif zamanının bulunması bir avantaj kabul edilmektedir. Ancak her 

işin mutlaka gözlenmesi ve performans tayin edilmesi zorunluluğu yöntemin dezavantajıdır 

(REFA,1985:68). 

Zaman etüdü doğrudan gözlem yöntemi ile yapılır. Zaman etüdü çalışmasında, gözlem 

için elverişli ortamın oluşturulması önemlidir. Madge, “modern bilimin gözlemle geliştiğini ve 

doğrudan gözlemin en tatmin edici verileri sağladığını” ifade etmektedir. Fakat birçok 

psikolojik inceleme göstermiştir ki, gördüğümüz şeyler görmeyi beklediğimiz şeylerden büyük 

çapta etkilenir, araştırmacılar hipotez yürütmede çok dikkatli olmalı ve önyargıdan kaçınmalıdır 

(Sittig,1993:167). Hawthorne Etkisi (Hawthorne Effect) olarak ifade edilen gözlemcinin 

çalışanlara etkisi veya çalışanların gözlemden dolayı farklı davranışları zaman etüdü sonuçlarını 

değiştirebilir (Scherubel,1994:120).  

Dolaysız iş ölçümü yöntemleri içinde zaman etüdü uygulama süresi ve maliyeti açısından 

diğer yöntemlere göre daha dezavantajlı olmasına rağmen ölçüm sonuçlarının gerçek durumu 

yansıtması açısından daha avantajlı olduğu genelde kabul görmüş bir olgudur 

(Rascati,1986:2445). 

Ülkemizde faaliyet gösteren 323 adet işletme üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre 

gerçek zamanı saptama için kullanılan teknikler arasında %48‘le kronometre ile zaman ölçümü 

birinci sırada ve %31 oranıyla iş örneklemesi tekniği ikinci sırada yer almıştır. Aynı araştırma 

sonuçlarına göre iş etüdü tekniklerinin uygulama düzeyini etkileyen faktörler analiz edildiğinde 

ise “iş etüdü tekniklerinin bilinmemesi” ve “teknikleri uygulayabilecek nitelikli personelin 

yokluğu” en önemli nedenler arasında gösterilmiştir (Öncer,1996:24). 

Bir işletmede zaman etüdü yöntemi ile iş ölçümü yapabilmek için öncelikle ilgili işi 

etkileyen çevre koşulları ve işi yapan personel hakkında veri ve bilgi derlemek gerekmektedir. 

Derlenen bu bilgiler etütçünün hem o işin normal temposu hakkında bilgilenmesini hem de 

ileride karar vereceği paylar hakkında veri derlemesini sağlayacaktır (Timur,1984:45). 

Etütçü iş hakkında genel bilgilere sahip olduktan sonra, ölçülecek işi elemanlarına 

ayırarak metodu ayrıntılı biçimde tanımlamalıdır. Metodun tam olarak çıkarılması da işi 

elemanlarına ayırmayı gerekli kılmaktadır. Ayrıca, iş öğeleri bazında ölçüm yapılacağından 

metottan sapmalar kolayca belirlenebilecektir. İşi elemanlarına ayırmanın bir başka yararı da 

başka bir işin içinde aynı elemana rastlanıldığında standart zamanın hesaplanması için ilgili 

sürenin sentetik olarak kullanılabileceği gibi işin elemanlarına ayrılarak incelenmesi etkin 
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sürenin etkin olmayan süreden ayrılmasını garanti eder. Bunun yanında, her çevrimdeki her iş 

elemanına ayrı tempo takdir etmeyi mümkün kılar. Böylelikle yorgunluk paylarının daha doğru 

saptanması da sağlanabilir (Akal,1992:15).  
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Şekil -1. Toplam İş Zamanı Oluşturan Faktörler (Akal,1992:15) 

 

İster hizmet, isterse mal üretimi olsun bir birim iş, Şekil-1 ’de gösterilen zaman 

bölümlerinin toplamından oluşur. Buna toplam iş kapsamı adı verilir. Şekilde A dilimi ile 

gösterilen temel iş kapsamı, daha fazla azaltılması olanaksız olan en düşük çalışma süresidir. 

Metot ve zaman etüdü yöntemleri C ve D dilimleri ile gösterilen ve üretim esnasında çalışma 

zamanından çalınan verimsiz zamanı kazanmaya yönelik araştırmalar yapar. İş örneklemesi ise 

her bir iş kapsamının gerçekleşme oranını belirlemede kullanılır. İş örneklemesi ile elde edilen 

bilgilere dayanılarak metot veya zaman etüdü incelemesinin gerekliliğine de karar verilebilir 

(Akal,1992:17). 

Üretim, planlama, denetim gibi süreçlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesi için iş 

ölçümü teknikleri yönetime kullanabileceği araçlar sunmaktadır (Kobu,1994:366). İş ölçümü 

düşünülen amaçlara yönelik uygulandığı takdirde değerli bir yönetim aracıdır. Bu yöntemlerin 

uygulama alanları farklı olmakla birlikte, örgütün özelliği, örgütün büyüklüğü, yapılan işin 

özelliği, öngörülen dönem, örgütün iç ve dış çevresinin etkileri, örgütün gelecekle ilgili temel 

politikaları bu yöntemlerden hangisinin seçilmesinin daha uygun olacağı konusunda etkili olacaktır. 

İyi bir iş ölçüm sistemi (Grube,1967:11851): 

 İşyükünün karşılanması için ihtiyaç duyulan personel sayısının tespit edilmesinde 

(kadrolama çalışmalarında), 

 İşyükünün gerçekte nasıl ve ne kadar etkili bir şekilde yerine getirilmekte olduğunun 

belirlenmesinde, 

 İş tasarruf donanımlarının satın alınması halinde beklenen tasarruf miktarının gerçekçi 

şekilde tespit edilmesinde, 

 Gerçekçi departman bütçelerinin geliştirilmesinde, hastane idarecilerinin 

yararlanabileceği doğru ve yerinde bilgileri sağlar. 

İş ölçümleme sistemi, bir hastane departmanında iş yükünün karşılanması için ihtiyaç 

duyulan kaynakların objektif bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Yönetim, örgütün sahip olduğu 

her kaynağın değerlendirilmesinde kullanılmak üzere performans standartlarına ihtiyaç duyar. 

İnsangücü için performans standardı, normal koşullarda çalışan vasıflı bir personelin bir iş 

birimini tamamlamak için tanımlanmış koşullar altında ihtiyaç duyduğu  “zaman” olarak 

açıklanabilir. İşin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan ekipman düzeni iyi tanımlanmış 

A : Ürünün veya işin temel kapsamı  

B : Tasarım hataları nedeniyle eklenen iş kapsamı 

C : Yetersiz üretim metotları nedeniyle eklenen iş kapsamı 

D : Yönetim uygulamalarından kaynaklanan etkin olmayan zaman 

E : Çalışanın kontrolü altında bulunan etkin olmayan zaman 

Toplam İş Kapsamı Toplam Verimsiz Zaman 

İşin Mevcut Koşullar Altındaki Toplam Zamanı 
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koşullar içinde yer alır (Kobu,1994:366). Performans standartları, teknolojik ve metodolojik 

değişimlerden etkilendiği için sürekli yenilenmesi gerekir. Kullanılan üretim yöntem ve 

uygulamaları, iş yükü, ekipman ve iş akışı bakımından farklılıklar incelenmeden bir başka 

hastanede geliştirilen standartların kabul edilmesi uygun bir yaklaşım değildir. Bu faktörlerden 

herhangi biri, bir hastane için geçerli olan standartların başka bir hastane için geçerli 

olmamasına yol açabilir (Henninger,1983:21). 

Geniş kapsamlı hastane iş ölçümü sisteminde bütün teknikler kullanılabilir. Bir 

hastanenin iş faaliyetlerinin kapsamı, merkezi sterilizasyon kısmı veya klinik laboratuvar gibi 

yüksek frekanslı kısa süreli görevlerden fizik tedavi veya satın alma bölümleri tarafından 

yürütülen düşük frekanslı, uzun süreli görevlere kadar değişim gösteren geniş bir boyutu kapsar 

(Şekil-2). Son derece farklı faaliyetlere ait bu ortam, performans standartlarının ortalamasını da 

önemli derecede değiştirir. Hastanelerdeki bazı birimlerin faaliyetleri, Şekil-2 ‘de görüldüğü 

gibi her iki gruba da dahil olabilecek özellikler taşır (Grube,1967:11851). 

Yüksek frekanslı kısa süreli bir görevin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan 

kaynaklar hareket-zaman etüdünün uygulanması ile tespit edilebilir. Radyoloji ünitesi ve diğer 

laboratuvarlar hastane maliyetleri üzerinde önemli etkide bulunurlar. Radyoloji ünitesi dahil 

tüm laboratuvar birimlerinde daha verimli işleyişi sağlamak maksadıyla hem metot etüdü hem 

de zaman etüdü bir arada kullanılabilir. Hasta bakım faaliyetleri gibi düşük frekanslı ve uzun 

süreli faaliyetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar en iyi iş örneklemesi 

yönteminin uygulanmasıyla tespit edilir. Eczane hizmetleri araştırmalarında en sık kullanılan iş 

ölçümü yöntemi iş örneklemesidir. Günümüzde hastane yönetimi tarafından yönetsel kararlara 

veri sağlamak amacıyla hemşirelik personeline, yardımcı personele, fizik tedavi teknisyenlerine, 

acil servis bölümlerine ve diğer sağlık hizmetleri alanlarına iş örneklemesi yöntemi yaygın 

şekilde uygulanmaktadır (McNiven,1993:22). 

Gözlenmesi mümkün olan kısa bölümlere ayrılabilen ve tekrarlanan görevler açısından 

doğrudan zaman incelemesi son derece uygundur. Temizlik, ev ekonomisi gibi faaliyetlerin 

oluşturduğu orta frekanslı ve orta süreli faaliyet grubunun ihtiyaç duyduğu kaynakların 

tespitinde zaman incelemesi tekniği fikir verebilir (Peursem,1995:34). 

Hasta tatminsizliğine en sık neden olan bekleme (hekimi bekleme, tedaviyi bekleme, 

kayıtta bekleme, hemşire bekleme vb.) zamanının tespitinde zaman etüdü kullanılabilir. Acil 

servis veya poliklinikler içerisinde hasta hareketlerinin zaman etüdü kullanılarak 

açıklanabileceği söylenebilir. Hasta akım darboğazlarının bilinmesi, acil servis ve poliklinik 

organizasyonu, personel sayısının belirlenmesi, kullanım alanlarının tespiti ve kaynak dağıtımı 

hakkındaki yönetsel kararlara iş ölçüm teknikleri yardımcı olur (Saunders,1987:1244). 
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Şekil -2. Hastane Ünitelerine Göre İş Faaliyetlerinin Sınıflandırılması (Grube,1967:11851) 

 

3. Radyoloji Bölümü Maliyet-Performansı 

Amerikan Radyoloji Birliğinin tanımına göre; Radyoloji, X ışını, radyum ve diğer 

radyoaktif maddelerin hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanımını konu alan bilim dalıdır. 

Radyoloji bilimi, 8 Kasım 1895 tarihinde Prof. Wilhelm Conrat Röentgen’in X ışınlarını keşfi 

ile başlamıştır. Bu buluş sayesinde insan vücudunun gözle görülemeyen kısımlarının 

görüntülenmesi sonucu hastalıklara daha hızlı ve doğru teşhis koymak mümkün olmuştur. 

Günümüzde radyolojik görüntüleme sistemleri en hızlı gelişen tıbbi teknikler arasında yer alır. 

Bugün radyoloji bilimi, sadece X ışını ile sınırlı kalmayıp, magnetik dalgalar, kızıl altı ışınlar ve 

ultrasonik (ses ötesi) dalgalar kullanarak teşhis yapan bir bilim dalı haline gelmiştir.  

Radyoloji sağlık hizmetlerinde teşhis (radyodiagnostik) ve tedavi (radyoterapi) yöntemi 

olarak kullanılmaktadır. Tedavi unsuru daha çok onkoloji servislerinde görülmesine rağmen, 

son yıllardaki gelişmelerle radyodiagnostik grubu içinde teşhisle birlikte tedaviyi de yapan 

“girişimsel radyoloji”nin uygulama teknikleri ağırlık kazanmaktadır. Yüksek maliyetli, ileri 

teknolojiler gerektirmesine rağmen; radyolojik yöntemlerin hızlı, doğru ve tanımlayıcı 

bilgilerinden yararlanarak, hastalığa tanı konulması ve tedavisinin belirlenmesine sağladığı 

katkı sağlık hizmetleri açısından vazgeçilemez önemdedir.  

3.1. Radyoloji Bölümünde Bulunan Alt Üniteler 

Radyolojinin alt ünitelerinin çeşidi ve sayısı hastanenin yatak sayısına, verdiği hizmetin 

tipine ve hastaneye olan talebe göre değişir. Sayısı ve çeşidi ne olursa olsun, radyoloji 

bölümünde bulunan ünitelerin her biri ayrı odalarda hizmet vermek zorundadır. Amerikan 

Radyoloji Birliğinin standartlarına göre radyoloji bölümünün çekim ve tedavi odalarının alanları 

(4,572 x 6,096) 27,87 m
2
 ‘den az olmamalıdır. Eğitim hastanesi düzeyinde radyoloji bölümünde 

aşağıdaki ünitelerin yer alması mümkündür: 

DÜŞÜK FREKANSLI UZUN SÜRELİ 

FAALİYETLER 

ORTA FREKANSLI ORTA SÜRELİ 

FAALİYETLER 

YÜKSEK FREKANSLI KISA SÜRELİ 

FAALİYETLER 

DİYET 
RADYOLOJİ 

LABORATUVARLAR 

MERKEZİ İKMAL 

MAAŞ TAHAKKUK 

ECZANE 

TIBBİ KAYIT 

DEPOLAR 

BAKIM ONARIM  

EV EKONOMİSİ 

ÇAMAŞIRHANE 

MUHASEBE 

EMNİYET VE GÜVENLİK FİZİK TEDAVİ 

SOLUNUM TERAPİSİ 

GÖNÜLLÜLER 

SATIN ALMA 

KAZAN DAİRESİ 

SOSYAL HİZMETLER 

HEMŞİRELİK 

(HASTA BAKIMI) 
PERSONEL HİZMETLERİ 

HASTA KABUL 

HAREKET- ZAMAN ETÜDÜ ZAMAN ETÜDÜ İŞ ÖRNEKLEMESİ 
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3.1.1. Konvansiyonel Röntgen: Röntgen cihazı yardımıyla, X ışınlarına duyarlı 

fotografik materyaller üzerine görüntü kaydetme işlemidir. Günümüz röntgen cihazları 

görüntüyü dijital olarak alma yeteneğine sahiptir. Dijital röntgen cihazlarında görüntü filme 

basılmaya gerek kalmadan dijital ortamda saklanabilmekte ve başka bir üniteye 

aktarılabilmektedir. Konvansiyonel röntgen radyolojinin temelidir. Direkt radyografiler, toraks, 

mamografi ve skopi (floroskopi) tetkikleri bu gruba girer. 

3.1.2. Ultrasonografi (US) ünitesi: Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak doku 

yüzeylerinin görüntülenmesini sağlayan yöntemdir. Talep yoğunluğu açısından oldukça önemli 

bir bölümdür. US incelemesinde bilinen bir yan etki söz konusu olmadığından her cinsiyet ve 

yaş grubuna uygulanabilir. Bazı tetkikler için hastanın hazırlığı söz konusu olduğundan bu 

ünitelerde hasta yığılmaları gözlenir. Bu nedenle US ünitesinde iyi bir organizasyon ve randevu 

planlaması gerekir.  

3.1.3. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ünitesi: Bilgisayarlı tomografi, tetkik edilmek 

istenen anatomik yapının kesitler halinde bir çok açıdan görüntüsünü verir. Böylece patoloji 

saptanan bölgenin üç boyutlu görüntüsü oluşturulabilir. BT ünitesi 24 saat hizmet vermesi 

gereken ünitelerden biridir. Birçok acil vakada BT tetkikleri tabip için en önemli teşhis aracıdır. 

BT ünitesinde yapılan bazı tetkikler için hastanın önceden hazırlanması gerekmektedir. 

Tetkikler uzun sürmesi nedeniyle hastalara randevu verilmekte, randevu veren personelin 

hastaya yapacağı hazırlığı ayrıntılı anlatması gerekmektedir. BT cihazı yüksek maliyetlidir. Bu 

nedenle cihazdan ekonomik ömrü içerisinde maksimum verimi almak gerekir. 

3.1.4. Manyetik Rezonans (MR) ünitesi: MR, manyetik bir alanda dokulara 

gönderilen radyo frekans dalgalarının dokulardaki hidrojen atomlarını uyararak protonların 

radyo sinyallerine tepki vermesine göre görüntü elde eden bir yöntemdir. Radyo dalgaları 

iyonlaştırıcı olmadığından bilinen bir yan etkisi yoktur. Acil vakalarda MR’a olan talep BT’ye 

olan talep kadar yoğun değildir. Tetkik süreleri BT’ye nazaran biraz daha uzun sürebilir. BT 

gibi randevulu hasta sistemi gerektirir. MR cihazı da yüksek maliyetlidir ve ekonomik ömrü 

içerisinde verimli kullanılması zorunludur. Hem MR hem de BT cihazları bu nedenle vardiyalı 

çalıştırılması gerekmektedir. Her vardiyada cihazı yönlendirecek bir teknisyene, görüntüleri 

değerlendirecek bir radyologa ve ilaçlı tetkiklerde enjeksiyon yapacak bir hemşireye ihtiyaç 

duyulur.  

3.1.5. Dijital Subtraksiyon Anjiografi (DSA): Radyoloji bölümünün teşhisle birlikte 

tedaviye yönelik ünitesidir. Girişimsel radyoloji diye adlandırılan abse drenajı, damar darlığını 

giderme, biyopsi ve çeşitli terapi tedavileri gibi yöntemlerin kullanıldığı ünitedir. Ameliyathane 

düzeninde çalışır. Tetkik ve tedavilerin yapılması için radyolog, teknisyen ve hemşireden oluşan 

ekibin birlikte çalışmasını gerektirir. Tetkikler uzun zaman alır. Bu nedenle günlük hasta sayısı 

sınırlıdır. 

3.2. Radyoloji Bölümü Verimliliğinin Hastane İçin Önemi 

Hastane endüstrisi günümüzde oldukça rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermektedir. 

Hastane maliyetlerini kısma yönündeki girişimlerden biri de rakiplere göre kendi performansını 

iyileştirecek önlemler alınmasıdır. Hastanelerin son yıllarda giriştiği en önemli iki adım ise, 

hizmet kalitesinin iyileştirilmesi yönündeki çabalar ile daha etkili pazarlama girişimidir 

(Raju,2002:335). Kamu sağlık sektöründeki politika belirleyicilerinin karşı karşıya kaldıkları 

zorluklardan biri de performans göstergelerinin yönetimin değerlendirmesine uygulanıp 

uygulanmayacağı, yada ne düzeyde uygulanması gerektiğine karar vermektir. Literatürde sağlık 
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performans ölçütleri konusunda yoğun tartışmaların olduğu bilinmekle birlikte insan kaynakları 

ve finansal kaynakların en önemli girdiler olduğu üzerinde durulduğu görülmektedir 

(Peursem,1995:34). 

Radyoloji bölümü teknoloji ağırlıklı olması ve yüksek sermaye gerektirmesi, hastane 

bütçesi içerisinde önemli bir yer tutmasına yol açmaktadır. Radyoloji hizmetleri için kullanılan 

temel performans ya da hizmet göstergeleri yıllık maliyetler ve ünitelerin işyüküdür. İşyükü 

fazla olan bölümlerin mevcut işyükü ile başa çıkabilmesi için daha fazla kaynak kullanımına 

ihtiyaç duyduğu için maliyet ve işyükü oranında genellikle pozitif yönde bir ilişki beklenir. 

Genel olarak radyoloji bütçesinin asıl kısmının(yaklaşık %65) personel ücretleri olduğu ve 

bunun sabit maliyeti oluşturduğu, diğer temel sabit maliyetin ise sermaye maliyetinden (yıllık 

amortisman %10) kaynaklandığı bilinmektedir. Ancak işyükü vaka karmasına göre değiştiği 

için işyükü hesaplamalarında vaka karması değişkenlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. 

Uygulamada farklı hastanelerde benzer işyükü için farklı düzeyde personel kullanıldığı ve buna 

etki eden temel faktörün ise işgücü karması ve bölümde kullanılan teknolojiye ilişkin yapılan 

sermaye harcamaları olduğu görülmektedir (Nag,1997:552). 

Radyasyonun metabolizma üzerinde yaptığı olumsuz etki nedeniyle mevzuata göre 

personelin günde 5 saat çalışması, radyoloji bölümündeki işgücü gereksinimini arttırmakta, 

hastaneye daha çok personel maliyeti getirmektedir. ABD’deki radyologlar birliği klinik 

radyolojideki işyükündeki artışa dikkat çekmektedir. Son 20 yılda işyükü 3 kat artmasına 

rağmen radyolog sayısı 2 kat artmıştır. Bu noktada amaç işyükünü kontrol etmek için etkili bir 

metot geliştirilmelidir. Radyologlar birliğinin standardına göre bir radyolog yıllık 15,000 film 

incelemesi gerekir (Brindle,1994:311). Bu paradoksa radyoloji bölümündeki cihazların 

ekonomik ömürleri içerisinde azami faydayı elde etmek için vardiyalı çalıştırma zorunluluğu da 

eklenmektedir. Öte yandan radyoloji bölümleri hastanelerin en çok gelir getiren bölümleri 

arasında yer alır.  

Radyoloji bölümünde verimsizliğe yol açan önemli bir unsur firelerdir. Hatalı veya 

yetersiz çekimler toplam çekim sayısının %2-3’ünü oluşturmaktadır. Tetkik tekrarlanmak 

zorunda kalındığında, hasta ve personel tekrar radyasyon almakta, cihazın ömrü kısalmakta 

(röntgen tüpünün ekspojur sayısı ve süresi belli olduğundan her çekim cihazın ömrünü 

kısaltmaktadır), enerji, film ve banyo solüsyonu israf edilmektedir.  

4. Sonuç 

Günümüzde tüm yapılar birbiri ile etkileşimli hale gelmiştir. Biri diğerinin çıktısını 

kullanmakta ya da bazı girdiler ortak alınmakta, sistemler birbirinin içine girmektedir. Radyoloji 

bölümü diğer laboratuvarlara nazaran tetkikin yapısı gereği hizmet sunumu esnasında hasta ile 

teması yoğun olan bölümlerdir. Personelin motivasyon düzeyi, hastaya karşı tutum ve 

davranışları hastanın kişisel kalite algılaması üzerinde etkide bulunmaktadır. Hasta ile direkt 

temas eden personelin tutum ve davranışları hastanın tatmin düzeyini belirleyen önemli 

faktörlerden birini oluşturmaktadır (56).  

Yüksek maliyetli teknoloji ile birlikte büyük işgücü gerektiren radyoloji bölümünün 

verimliliği hastane yönetimi açısından önem arz etmektedir. İkame olanağı olmayan kıt 

kaynakların israf edilmesinin önüne geçilerek, alt sistemlerin verimliliğinin artırılması ile 

hastane işletmesi genel verimliliğinin artacağı düşünülmektedir. Hastane yönetiminin radyoloji 

bölümünde verimliliği artırabilmesi için öncelikle radyoloji bölümü maliyetlerini bilmesi 
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gerekir. Bu maliyet bilgilerinin ışığında alınacak önlemler hakkında daha doğru kararlar 

verilebilir. 
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BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 

HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAYA YÖNELİK BİLGİ VE 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

 

Menekşe TOPAL
121

 

Nuriye KARADAĞ
122

 

ÖZET 

Amaç: Hastane enfeksiyonları (HE); hastanın hastaneye girdiği gün var olmayan, ya da 

inkubasyon süresi içindeyken hastaneye yatmayan ve en erken yattıktan 72 saat sonra ortaya 

çıkan enfeksiyonlardır. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi bir ekip işidir. Hasta bakım 

ekibinin tüm elemanları bu önlemlerin önemini ne denli benimserlerse, önlemlerde o denli 

başarılı olur. Bu araştırma hastane enfeksiyonlarının yayılmasında önemli bir yeri olan 

“hemşirelik öğrencilerinin” görevleri gereği yaptıkları işlerde enfeksiyonların gerek kendilerine 

bulaşmasını, gerekse hastane içerisinde yayılmalarını engelleyici önlemlere uyma konusundaki 

bilgi ve davranışlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Balıkesir Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören 2.,3.,4. sınıf hemşirelik 

öğrencilerinden araştırmaya katılmayı kabul edenler(n=113) çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Veriler, öğrencilerin demografik özellikleri-HE hakkındaki bilgi ve davranışlarını belirlemeye 

yönelik 20 sorudan oluşan soru formu ile toplanmıştır. Soru formlarının uygulanabilmesi için 

ilgili kurum-kişilerden izin alınmıştır. Yaklaşık 20 dakika süren uygulama sınıflar dolaşılarak 

derslerin sonunda gözlem altında yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında, yüzdelik 

oranlar ve Ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma: Öğrencilerin yaşları 21.8±1.4[19-27], %46.9’u düz lise mezunudur. 

%76.1’inin hastane enfeksiyonları hakkında eğitim aldığı, %91.2’sinin HBV enfeksiyonuna 

karşı aşılandığı, %64.6’sının hastane enfeksiyonlarını, %55.8’inin dezenfeksiyonu, %84.1’inin 

IV kateterin hastada en fazla 48-72 saat kalabileceğini, %85.0’inin serviste kullanılan enjektör 

iğnelerinin delinmeye dirençli iğne kırıcı kutuya atılması gerektiğini doğru olarak bildikleri 

saptandı. Enfeksiyon kontrolünde etkili yöntem olan eldiven kullanımı %96.5 olup, tıbbi bakım 
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öncesi ve sonrası el yıkama sıklığı %94.7, el yıkama işleminde kullanılan su,sabun ve antiseptik 

solüsyon %72.6, öncesinde ve sonrasında el yıkamayı gerektiren uygulamaları %95.6’sı doğru 

olarak bildikleri görüldü. 

 

Sonuç: Öğrencilerin HE konusundaki yetersizlikleri olduğu, bilgi kaynakları arasında okuldaki 

derslerin ilk sırada geldiği saptandı. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin enfeksiyon 

kontrolündeki kendi hataları ile enfeksiyon arasındaki ilişkiyi görmesi önemlidir. Öğrencilere 

her yıl hastaneye staja çıktıkları için hastane enfeksiyonları konusundaki bilgileri tekrar 

edilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler:Öğrenci hemşire,hastane enfeksiyonları, bilgi,davranış. 

GİRİŞ 

Hastane enfeksiyonları(HE); hastanın hastaneye girdiği gün var olmayan, ya da 

inkubasyon süresi içindeyken hastaneye yatmayan ve en erken yattıktan 72 saat sonra ortaya 

çıkan enfeksiyonlardır. Bazen de hastanede kazanılan bir enfeksiyon hasta taburcu edildikten 

sonra ortaya çıkabilir. Bu tür enfeksiyonlar da hastane enfeksiyonu olarak kabul 

edilmektedir
123

,
124

(Aytaç
 
N., Naharcı

 
H., Öztunç G., 2008; 9(3):9-15,2008, Ulutaşdemir N., 

Nesrin İpekçi., Dokur M., Dağlı Ö., 3(9):87-101,2008). 

Sağlık bakım ve tedavi ortamlarında tanı ve tedavi amacıyla yapılan çeşitli işlemler 

enfeksiyon için risk taşımaktadır. Bu ortamlarda enfeksiyondan korunmak için kaynak yok 

edilerek veya kontrol altına alınarak güvenli bir çevre oluşturulmalıdır. Enfeksiyonların 

bireylere ve çeşitli alanlara yayılmasını engellemek için de hastanede hizmet verenlere önemli 

roller düşmektedir. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi bir ekip işidir. Hastane personelinin 

tek tek en büyük sorumluluğunun kendilerinde olduğu bilincini kazanmaları alınacak her türlü 

yasal, yönetsel önlemden daha önemlidir. Hasta bakım ekibinin tüm elemanları bu önlemlerin 

önemini ne denli benimserlerse, önlemler de o denli başarılı olur. Bu doğrultuda sağlık 

çalışanları enfeksiyon kontrolünde bulaşma süreçlerini bilmeli ve gerekli önlemleri 

almalıdır
125

(Aytaç
  
N., Naharcı

 
H., Öztunç G., 2008; 9(3):9-15,2008, Öztürk S., Avşar G., Yağcı 

N., Taşcı S., 11(4):59-66.2008).  

Sağlık çalışanları kadar sağlık kuruluşlarında hastalara bakım veren öğrencilerin de 

kendilerini bu enfeksiyonlardan korumak için evrensel önlemleri bilmesi ve uygulaması gerekir. 
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 G., Adanada Eğitim Araştırma Hastanelerinin Yoğun Bakım 

Hemşirelerinde Hastane Enfeksiyonları Bilgi Düzeyi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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Hemşirelik öğrencileri de geleceğin birer hemşireleri olarak henüz öğrenim hayatında iken 

enfeksiyon bulaşma ve enfeksiyondan korunma yollarını bilmeli ve klinik uygulamalarına bu 

bilgisini yansıtmalıdır. 

Bu araştırma hastane enfeksiyonlarının yayılmasında önemli bir yeri olan “hemşirelik 

öğrencilerinin” görevleri gereği yaptıkları işlerde enfeksiyonların gerek kendilerine bulaşmasını, 

gerekse hastane içerisinde yayılmalarını engelleyici önlemlere uyma konusundaki bilgi ve 

davranışlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırma Nisan-Mayıs 2012 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu öğrencileriyle tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Balıkesir 

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulundaki 2.,3.,4. öğrenciler (184) oluşturmaktadır. Bu araştırmada 

örneklem seçimine gidilmeden evrenin tümü araştırma kapsamına alınması hedeflenmiş, fakat 

verilerin toplandığı tarihlerde bazı öğrencilere ulaşılamadığından 113 öğrenci araştırmanın 

örneklem grubunu oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrencilerin 

demografik özellikleri-HE hakkındaki bilgi ve davranışlarını belirlemeye yönelik 20 sorudan 

oluşan soru formu ile toplanmıştır. Yaklaşık 20 dakika süren uygulama sınıflar dolaşılarak 

derslerin sonunda gözlem altında yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS istatistiksel 

paket programında yapılmıştır. Veriler yüzdelik ve ki-kare önemlilik testi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce Balıkesir Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu’ndan izin alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilere çalışmanın amacı ve 

elde edilen bilgilerin gizli tutulacağı anlatılarak, araştırma kapsamına gönüllü olarak katılmayı 

kabul edenler alınmıştır. 

BULGULAR 

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin bazı sosyo-

demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Cinsiyet yönünden baktığımızda %68.1’i 

kız öğrenci olup ve yaş ortalamaları 21.8±1.4[19-27] dir. Hemşirelik öğrencilerin öğrenim 

düzeyleri daha çok düz lise (%46.9) ve Anadolu lisesinde (%28.3) yoğunlaşmaktadır. 

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin hastane 

enfeksiyonlarına yönelik bazı özellikleri Tablo 2’de sunulmaktadır. HE korunmaya yönelik 

eğitim alma durumları incelendiğinde; %76.1’inin hastane enfeksiyonları hakkında eğitim aldığı 

ve eğitim aldığı bilgi kaynaklarında okuldaki derslerin (%88.5) ilk sırada olduğu bulundu. 

Öğrencilerin %55.8’inin dezenfeksiyonu “Cansız maddelerdeki sporlar hariç patojen 

mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntemlerle etkilerinin durdurulması ya da 

öldürülmesi işlemi” olarak, %84.1’inin IV kateterlerin hastalarda en geç 48-72 saatte bir  

değiştirilmesi gerektiğini, %94.7’sinin klinikte çalışılan sürede tıbbi bakım öncesi ve sonrası el 

yıkanması gerektiğini doğru olarak bildikleri saptandı. Hemşirelik öğrencileri serviste kullanılan 

enjektör iğneleri için uygun yöntemleri, delinmeye dirençli iğne kırıcı kutuya atma (%85.0) ve 

karton iğne biriktirme kutusuna atma (%12.4) olarak belirtmektedir(Tablo 2). 

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin HE’nı önlemeye 

yönelik bazı davranışları Tablo 3’de gösterilmektedir. Hemşirelik öğrencilerin %96.5’i 

korunmaya yönelik davranışlarda bulunduklarını belirtmektedir. Hemşirelik öğrencilerinin 

%91.2 hepatit aşısını yaptırmış, %96.5’i hastanede kliniklerde staj yaparken mikroorganizma 

geçişi olabilecek uygulamalarda eldiven kullandıklarını ifade etmektedir. Kliniklerde tedavide 

kullanılmış enjektör iğnesi eline battığında yapılacak doğru uygulamayı yaralanma bölgesinin 
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bol su ile yıkanıp, uzmana danışma (48.7) ve enjektörün kullanıldığı hastada tetkikler yapılarak, 

bulaşıcı hastalık varlığını değerlendirme (46.0) olarak söylemektedir (Tablo 3).  Öğrencilerin 

sınıflarına göre HE korunmaya yönelik davranışlarda bulunduklarını söylemeleri, hepatit aşısını 

yaptırmaları, kliniklerde tedavide kullanılmış enjektör iğnesi eline battığında yapılacak doğru 

uygulamaları bilmeleri değişiklik göstermekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanamadı(ki-kare testi, p>0.05).                                        

                                       

 

TANIMLAYICI ÖZELLİKLER                                    n                        % 

Cinsiyet 

   Kız                                                                                 77                       68.1 

   Erkek                                                                              36                       31.9 

 

Yaş                                                                             21.8±1.4[19-27] 

Sınıf 

   2                                                                           49                        46.9 

   3                                                                           35                        31.0 

   4                                                                           29                        25.7 

 

 

Mezun olunan Lise 

   Sağlık Meslek Lisesi                                              8                           7.1 

   Düz Lise                                                               53                         46.9 

   Anadolu Lisesi                                                      32                         28.3 

   Diğer Liseler                                                         20                         17.7                    

  (Endüstri Meslek L., İmamhatip L.vb)  

TOPLAM                                                                113                       100.0  

 

Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Tanımlayıcı Bazı Özelliklerinin Dağılımı  

 

HE YÖNELİK BAZI ÖZELLİKLER                                        n           % 

HE yönelik herhangi bir eğitim alma 

   Evet                                                                                              86          76.1                                                                 

   Hayır                                                                                             27          23.9 

 

Bilgi Kaynakları 

   Okuldaki derslerden                                                                    100         88.5 

   Hastanede sağlık personelinden                                                    9           8.0 

   Kitle iletişim araçları (Kitap,gazete,dergi gb)                              3            2.7 

   Diğer                                                                                             1           0.9 

 

Hastane enfeksiyonlarının tanımlanması 

Hastaların birbirine bulaştırdıkları kendi infeksiyonlarıdır.            9             8.0 

Hasta hastaneye yattığında inkübasyon döneminde olmayan,        73           64.6 

hastaneye yattıktan 72 saat ve sonrasında yada taburcu olduktan 

sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlardır. 

Hasta hastaneye yattığında inkübasyon döneminde olmayan,         29           25.7 

hastaneye yattıktan 24 saat ve sonrasında  ortaya çıkabilen  

infeksiyonlardır. 

Hastanın hastaneye gelirken getirdiği infeksiyonlardır.                     2           1.8 

 

Serviste çalışılan sürede el yıkama sıklığı 

Tıbbi bakım sonrası                                                                            2           1.8 

 Tıbbı bakım öncesi ve sonrası                                                          107        94.7 

 Eller kirlendikçe                                                                                 3           2.7 
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 Mesai başlarken ve mesai bitiminde                                                   1           0.9 

El yıkama yapılması gereken uygulamalar 

 IM, IV girişimlerde                                                                          2            1.8 

 Steril vücut boşluklarına girildiğinde                                               2            1.8 

 Pansuman uygulamalarında                                                             1            0.9   

 Hepsi                                                                                               108        95.6 

 

Serviste kullanılan enjektör iğneleri için en uygun yöntem 

Hasta odasındaki çöpe atılır.                                                               2            1.8 

Pansuman arabasındaki çöpe atılır.                                                     1            0.9 

Delinmeye dirençli iğne kırıcı kutuya atılır.                                       96         85.0 

 Karton iğne biriktirme kutusuna atılır.                                               14         12.4 

 

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarına Yönelik  

                               Bazı Özelliklerinin Dağılımı  

HE KORUNMAYA YÖNELİK 

  BAZI ÖZELLİKLER                                                                          n            % 

Kliniklerde HE korunmaya yönelik  

davranışlarda bulunma 

   Evet                                                                                                        109       96.5                                                                               

   Hayır                                                                                                       4          3.5 

 

HBV infeksiyonuna karşı aşı olma 

   Evet                                                                                                        103       91.2       

   Hayır                                                                                                       10          8.8 

 

Hastanede çalışırken eldiven kullanma 

   Evet                                                                                                        109       96.5                                                                                

   Hayır                                                                                                       4          3.5 

Klinikte tedavide kullanılmış olan enjektör iğnesi eline 

 battığında yapılması gereken doğru uygulama  
   Antiseptikle silinip pansuman yapma                                                      6          5.3 

   Yaralanma yeri bol su ile iyice yıkanmalı ve uzmana danışma              55       48.7 

   Enjektörün kullanıldığı hastada tetkikler yapılarak, bulaşıcı hastalık     52        46.0      

     varlığını   değerlendirilme 

   Herhangi bir uygulama yapmama                                                             -             - 

 

 

Tablo3.Hemşirelik Öğrencilerinin HE Korunmaya Yönelik Bazı Özelliklerinin Dağılımı  

TARTIŞMA 

Hastane enfeksiyonları (nozokomiyal enfeksiyonlar), bir hastanede bulunmayla sebep  

ilişkisi gösteren; yatan hasta, sağlık personeli, ziyaretçi ve hastaneyle ilişkili diğer kişilerde 

oluşan enfeksiyonlardır. Daha güncel ve geniş ifadeyle, “sağlık hizmetiyle ilişkili 

enfeksiyonlar”dır. Dünya verileri hastane enfeksiyonları sıklığının %3-%17 arasında olduğunu 

göstermektedir. Yoğun bakım birimleri, yanık üniteleri gibi birimlerde bu oranlar daha yüksek 

olup %20-40 gibi oranlarda görülmektedir. 

Yaklaşık 50 yıldır gelişmiş ülkelerin gündeminde olan hastane enfeksiyonları konusu 

son 20-25 yıldır ülkemiz gündeminde olmakla birlikte, ancak 11 Ağustos 2005 tarih ve 25903 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği” 

ile konu hak ettiği yasal desteğe kavuşmuştur. İlgili yönetmelik hükümlerine göre kamu 
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hastaneleri ve özel hastaneler bir enfeksiyon kontrol komitesi kurup etkin şekilde çalıştırmak 

zorundadır. Yönetmeliğe göre her hastanede kurulması zorunlu hale getirilen hastane 

enfeksiyon kontrol komiteleri, uygun bir enfeksiyon kontrol programı oluşturmak, enfeksiyon 

kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, sağlık personelini eğitmek, sürveyans yapmak ve 

sürveyans verilerine göre enfeksiyon kontrol politikalarını belirlemek, antibiyotik ve 

dezenfektan kullanımı ile sterilizasyon uygulama politikalarına yardımcı olmak gibi temel 

görevleri yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. Yönetmelik, enfeksiyon kontrol komitesi 

bünyesinde enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon kontrol hemşiresi hemşiresi, enfeksiyon 

kontrol ekibinin görev, yetki ve sorumluluklarını açık şekilde belirtmiş; gereken alt komitelerin 

kurulabileceğine vurgu yapmıştır. Bu uygulama ile çağdaş bir hastane enfeksiyon kontrol 

yönetmeliğine ülke olarak sahip olduk ve yönetmeliğin gereği yerine getirilirse hastane 

enfeksiyon yönetiminde başarılı bir düzey yakalanacak ve yıllardır süren sorunların çözümü 

kolaylaşacaktır
126

 (Öztürk R.,23-29, Ocak 2008). 

Hastane enfeksiyonlarının sekonder önlenilebilir enfeksiyonlar olması ve bu önlemlerin 

uygulanmasında sağlık çalışanlarının önlemli rollerinin olması nedeni ile hemşirelik 

öğrencilerinin konu hakkındaki bilgi ve davranışlarının araştırılması için yapılan bu çalışmaya 

verilerin genç olarak tanımlanabilecek bir grubundan elde edildiği görülmektedir. 

Öğrencilerin hastane enfeksiyonları ile ilgili eğitim alma durumları incelendiğinde 

%76.1’inin eğitim aldıkları saptanmıştır. Ulutaşdemir ve arkadaşlarının çalışmasında ise bu oran 

%57.6’dır(Ulutaşdemir N., Nesrin İpekçi., Dokur M., Dağlı Ö., 3(9):87-101,2008). HE’nın 

önlenmesinde personel eğitiminin yeri tartışmasız çok önemlidir. HE’nın üçte biri önlenebilir 

olduğu düşünülmektedir. Bir çok çalışma göstermiştir ki HE eğitim ve sıkı bir kontrol ile 

önlenebilmektedir
127

(Kanouff AJ, DeHaven KD, Kaplan PD.; 31(4): 302-8.2008). 

Hemşirelik öğrencilerinin el yıkamayı bilmeleri; hem kendilerinin hem de bakım 

verdikleri hastaların HE’na yakalanma oranını düşüreceğini göstermektedir. El hijyeni HE 

önlemede tek başına en etkili ve önemli faktördür
128

(Usluer G, Esen Ş., Dokuzoğuz B, Ural O, 

Akan H, Yörük C, Şahin H., 10(2):5-27,2006). Öğrencilerin hastanede el yıkama yapılması 

gereken uygulamaları bilme ve eldiven kullanma davranışlarının yüksek olması; davranışın 

kalitesinde, sağlık açısından önemli risklere yol açabilecek bir eksiklik olmadığını 

göstermektedir. 

El yıkama yapılması gereken uygulamaları bilme oranlarının %95.6 olması ve 

kliniklerde  çalışılan sürede el yıkama sıklığının tıbbi bakım öncesi ve sonrası el yıkanması 

gerektiğini %94.7 ile doğru olarak bilmeleri, hastanede kliniklerde staj yaparken 

mikroorganizma geçişi olabilecek uygulamalarda %96.5 eldiven kullanmaları bilgilerinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin 103’ünün (%91.2) aşı yaptırması hastane 

enfeksiyonlarına ve iğne yaralanmalarına duyarlı olduğunu ve konunun öneminin öğrenci 

hemşirelerce anlaşılmış olduğu göstermektedir. 

Sağlık çalışanlarının meslek riskleri arasında ilk olarak akla gelen Delici Kesici Alet 

Yaralanmaları (DKAY), şırınganın 1845 yılında ilk kez kullanmasından bu yana tehlike 

                                                           
126

 Öztürk R., Hastane Enfeksiyonları: Sorunlar, Yeni Hedefler ve Hukuki Sorumluluk, İ.Ü. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, HASTANE ENFEKSİYONLARI: KORUNMA VE 

KONTROL Sempozyum Dizisi No:60 Ocak 2008; 23-29 
127

 (Kanouff AJ, DeHaven KD, Kaplan PD. Prevention of nosocomial infections in the intensive care unit. 

Crit Care Nurs Q 2008; 31(4): 302-8.). 
128

 (Usluer G, Esen Ş., Dokuzoğuz B, Ural O, Akan H, Yörük C, Şahin H., İzolasyon Önlemleri Kılavuzu, 
Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006; 10(2):5-27). 
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oluşturmaya devam etmektedir. Bu riski artıran faktörler arasında çalışılan klinik, araç-gereç 

eksikliği, yetersiz personel ve çalışma koşulları yanında, özellikle hemşireler ile ilgili olarak 

durumları kritik hastalarla eğitimleri gereği daha erken karşılaşmaları ve deneyimsiz olmaları da 

oldukça önemlidir. Hemşirelik öğrencilerinde yaralanma prevalanslarına bakıldığında geniş bir 

aralıkta dağılım gösterdiği görülmektedir. Örneğin, Smith, Leggat ve arkadaşları yayınladıkları 

makalede DKAY insidansının Tayvan’lı öğrencilerde %15, İtalyan hemşirelik öğrencilerinde 

%18 olduğunu, bu oranların %22-72 arasında değiştiğini belirtmiştir. Aynı makalede hemşirelik 

öğrencileri arasında DKAY prevalansının Fransa’da %24, Amerika’da %30-33, İngiltere’de 

%12-33, Singapur’da %35, Avustralya’da % 29 olduğu belirtilmektedir(10). 

Öğrencilerin sınflarına göre korunmaya yönelik davranışlarda bulunduklarını 

söylemeleri, hepatit aşısını yaptırmaları, kliniklerde tedavide kullanılmış enjektör iğnesi eline 

battığında yapılacak doğru uygulamaları bilmeleri sınıflara göre değişiklik göstermektedir. Bu 

sonuç eğitimin kişilerin davranışlarını öğrenme, çözümleme ve uygulama açılarından etkisini 

bir kez daha ortaya koymaktadır. Eğitim yoluyla bireylerin rasyonellik özellikleri yükseldikçe 

bilişsel tutarlılık yani doğru bilgi-doğru tutum-doğru davranış özellikleri de yükselmektedir. 

Nozokomiyal enfeksiyon oranları doğrudan yatak başı bakım verenlerin davranışlarına bağlıdır. 

Sağlık personelinin enfeksiyon kontrolündeki kendi hataları ile enfeksiyon oranları arasındaki 

ilişkiyi görmesi önemlidir. Hastane yönetiminin hastane enfeksiyonlarını önleme ve kontrol 

konusunda kanıta dayalı bilgileri personeline ulaştırması gereklidir. Tüm sağlık ekibinin hastane 

enfeksiyonlarını önlemek için evrensel korunma yöntemlerini uygulamasına gereksinim vardır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hastalarla en fazla temas halinde olan sağlık çalışanlarının başında hemşirelerin geliyor 

olması konunun önemi hakkında en çok bilgilendirilmesi gereken kişilerin hemşirelik 

öğrencilerinin olduğunu göstermektedir. Araştırmada öğrencilerin HE konusundaki 

yetersizlikleri olduğu, bilgi kaynakları arasında okuldaki derslerin ilk sırada geldiği saptandı.  

Bu nedenle birinci sınıftan başlayarak öğrencilere klinikte enfeksiyondan korunma ve bulaşma 

yolları üzerinde daha fazla durulmalı ve öğrenciler bir üst sınıfa geçtiklerinde de bu vurgu 

devam etmeli; ayrıca klinik uygulamalarında da öğrencilerin kendilerini ve hastaları koruma 

amaçlı el yıkama, maske ve eldiven kullanımı üzerinde durulma ve öğrencilerde olumlu 

davranış değişikliği oluşturulması önerilebilir.  
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NÖBET TUTAN SAĞLIK PERSONELİNDE, NÖBETİN KAYGI DÜZEYİ  

ÜZERİNDE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

                                                                                          Belma KEKLİK
*
 

                                                                                                    Saliha ABACIOĞLU
**

 

 

ÖZET 

     Bu çalışmanın amacı, kamuya bağlı branş hastanesinde çalışan ve nöbet tutan sağlık 

personelinin, durumluk-sürekli anksiyete seviyelerini araştırarak, nöbetin anksiyete düzeyine 

etkilerini belirlemek, bu düzeyleri etkileyen sosyo-demografik etmenleri incelemek, sonuçlar 

ışığında konuyu değerlendirerek çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla Isparta ili Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve 

Rehabilitasyon Hastanesinde çalışan ve nöbet tutan 100 sağlık personeline ulaşılmıştır. Nöbet 

tutan sağlık personelinin kaygı düzeyini saptamak için, Spielberger (1970) tarafından 

geliştirilmiş olan Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Türkçeye Öner ve Le 

Compte tarafından uyarlanmıştır. Sosyodemografik bilgileri içeren anket formu kullanılmıştır. 

Analizler sonucunda, nöbet tutan sağlık personelinin durumluk kaygı seviyesinin ağır, sürekli 

kaygı seviyesinin hafif düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: anksiyete, sağlık personeli, nöbet 

 

A RESEARCH ON THE HEALTH CARE PERSONNEL ABOUT THE EFFECT 

OF SHIFT ON ANXIETY LEVEL 

Abstract 

This study aims to determine the effect of shift on the anxiety levels of health 

personnel in a public hospital.. The sample of the study included 100 health personnel 

working in  Eğirdir Bone and Joint Diseases Treatment and Rehabilitation Hospital in 

Isparta. This study is descriptive, prospective and sectional. In order to collect data, 

Demographics Characteristics Questionnaire and The State and Trait Anxiety 

Inventory(Spielberger, 1970) have been used. The questionaries adapted to Turkish by Öner 

ve Le Compte. As result of the study it is found that health personnel who work with shift 

have high state anxiety level and low trait anxiety level. 

Key Words:  anxiety, health care personnel, shift        

1.Giriş 

Aytaç, (2005) Kuşdil ve ark. (2003)’larına göre;  çalışmak ve bir işe sahip olmak 

insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda çalışma yaşamının bireyi, 

bireyin de çalışma yaşamını etkilediği bir gerçektir. Ancak sahip olunan işin kişi için ne 

anlam ifade ettiği,  birey-iş ilişkisinin temelinde ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz 

tutumlar ya da duygular, çalışan kişinin işinden alacağı doyumu da etkilemektedir. Bunun 

yanı sıra, bireyin yaptığı işin niteliği, işin sevilerek yapılması, işe duyulan ilgi ve çalışma 

koşulları da kişilerin olumlu ya da olumsuz duygular yüklenmesine neden olur(Özgür ve 
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arkadaşları, 2008;22). Sağlık hizmetleri için Tuncer ve arkadaşları; bilgi, beceri, yetki ve 

sorumlulukları yönünden birbirini tamamlayan ve aynı amaç için birlikte çalışan sağlık 

elemanlarının sunduğu hizmetlerinin toplamıdır demiştir(Tekin, 2010;5). Sağlık 

çalışanları, çalışma saatleri içinde ve zaman zaman çalışma saatleri dışında çok sayıda 

hasta ile karşılaşmak, insan hayatı ile ilgili önemli kararlar vermek, bu kararların ciddi 

sonuçları ile yüz yüze olmak, sürekli olarak hata yapmaktan kaçınmaya çalışmak gibi 

gerginleştiricilerle karşı karşıyadırlar (Shamain ve ark., 2001;33). Bireyin yaşamını 

sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için çalışması gerekmektedir. Nitekim Freud da ruh 

sağlığını "çalışmak ve sevmek" olarak özetlemiştir. Çalışma yaşamı; bireye toplum içinde 

belli bir rol, yer ve ekonomik yarar sağlamaktadır, ancak bu olanakların yanı sıra 

fizyolojik ve psikososyal yönden bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir 

(Yılmaz ve ark., 2006;93). Ekonomik ve sosyal şartlar, gündüz çalışmanın yanı sıra, gece 

saatlerini içeren vardiyalı sistemde çalışmayı gerektirmektedir (Selvi ve ark., 2010;238). 

Vardiyalı ve nöbet şeklinde çalışmanın, çalışanların fizyolojik psikolojik sağlıklarını, 

sosyal yaşamlarını, bireysel ve hasta güvenliğini olumsuz etkilediği ortaya konmuştur. 

Sağlık personelinin mesleki zorluklarının anksiyeteyi arttırıcı etmenler arasında yer aldığı 

düşünülmektedir (Muşlu ve ark. ,2012;18). 

1.1 Hastanede Nöbet Usulü Çalışmanın  Personel Üzerindeki Etkileri 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastaneleri, ‘ müşahade, teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun 

veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlardır’ şeklinde tanımlamıştır 

(Seçim,1991;5). Hastaneler, haftada 7 gün, günde 24 saat, bayram tatilleri dahil aralıksız 

hizmet vermeleri nedeni ile vardiya sistemi ile çalışan yerlerdir. Vardiyalı çalışma sistemi 

yönetimi zor bir sistemdir. Çünkü sağlık hizmeti veren çalışanların dikkatinin ve 

verimliliklerinin hayati önemi vardır (Bağ ve ark., 2012;2 - Narlı, 2007;1). Sağlık iş kolu 

farklı meslek gruplarından çalışanların bulunduğu, sağlık hizmetinin farklı boyutlarının 

sunulduğu bir hizmet işkoludur (Demiral ve ark., 2006;158) Hastaneye gelen hastanın 

hizmet talebi çoğu zaman acillik ve reddedilmezlik özelliği gösterdiği ve hastanedeki bir 

kısım hastanın sürekli bakım altında tutulması gerektiği için hastanelerde gün boyunca 

hizmet verilmektedir. Mesai saatleri dışında, gece, hafta sonları ve tatil günlerinde 

çalışmak fiziksel ve ruhsal olarak çalışanların üzerinde olumsuz bazı etkiler 

yaratmaktadır. Çalışanların psikoloji ve değişen fizyolojik alışkanlıklarını iyi 

anlayabilmek, yaşadıkları sorunları giderebilmek ve onları motive edebilmek oldukça 

önemlidir(Kılıç ve ark., 2006;76). 

 

1.2 Kaygı(Anksiyete) ve  Etkileri 

Kaygı sözcüğünün kökü eski Yunanca “anxsietas”olup, endişe, korku, merak 

anlamına gelmektedir(Canbaz ve ark. ,2007;16). Anksiyete Latince ‘tıkanma, boğulma’ 

anlamına gelen ‘angere ‘ kökünden türetilmiştir(Pıçakçıefe, 2010;368). Anksiyete hoş 

olmayan, yersiz korku duygusudur ve sıklıkla fizyolojik belirtilerle birliktedir (Ertuğrul, 

2007;2). İnsanoğlunun varoluşundan bu yana varlığı kabul edilen anksiyetenin amacı 

başlangıçta, ilkel insanı çevresinden gelebilecek tehlikelere karşı korumaya yönelik iken, 

çağımızda ise kendilik değerine yönelik tehditler, grup ve toplum dışına itilme, rekabet 

gücünden yoksun bırakma gibi tehditlerle ortaya çıkmaktadır. Yani ilkel insanda 

biyolojik özellik ön planda iken, çağımız insanında psikolojik ve sosyal özellik ön 

plandadır(Bölükbaş ve ark., 1998;27-28). Kaygı durumluk ve sürekli kaygı olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Durumluk kaygı; tehlikeli, istenmeyen bir durumla karşılaşıldığında ortaya 

çıkan kaygıdır. Sürekli kaygı ise ortada nesnel bir neden yokken de var olan ve böyle bir 

neden olduğunda da bu durumla orantısız biçimde uzun süreli ve şiddetli olan 

kaygıdır(Ocaktan ve ark., 2002;22). Çalışma ortamı zaman zaman stresli anların 

yaşandığı bir ortamdır. İş yerinde yaşanan stresin ve anksiyetenin derecesi, yapılan işin 

özelliğine göre değişmektedir. (Bölükbaş ve ark., 1998;28) Özellikle sağlık alanında 
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çalışan kişiler psikolojik-duygusal ve fiziksel stresin etkisi altındadırlar(Yaşan ve ark., 

2008;228-229). İnsan sağlığı ile uğraşan kişilerde fiziksel ve mental sağlığın üst düzeyde 

tutulması önemlidir. Çünkü yapılacak küçük bir hata kötü sonuçlar doğurabilir. Çalışma 

alanında ortaya çıkan stresörlerin pek çoğu önlenebilir niteliktedir. Çoğunlukla işveren 

veya ekip üyelerinden kaynaklanır. Bu nedenle çalışan ekipte anksiyete yaratacak 

durumların belirlenip, uygun çözüm yollarının aranması önemlidir(Bölükbaş ve ark., 

1998;28). 

1.3 Durumluk Ve Süreklilik Kaygı Ölçeği (STAI-I ve STAI-II ) 

Durumluk ve sürekli anksiyete düzeylerini saptamak amacıyla Spielberger ve 

arkadaşları tarafından (1970) geliştirilmiş olan Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri, 

kısa değerlendirmelerden oluşan bir öz değerlendirme anketidir. Ölçeğin Türkçe 

uyarlaması ve standardizasyonu Necla Öner ve Ayhan Le Compte tarafından 1974-1977 

yıllarında yapılmış ve araştırmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Durumluk-Sürekli 

Anksiyete Envanteri toplam 40 maddeden oluşan iki ayrı ölçeği içerir. Durumluk 

Anksiyete Ölçeği, bireyin belirli bir anda ve belirli koşullar altında kendini nasıl 

hissettiğini betimlemesini, içinde bulunduğu duruma ilişkin duygularını dikkate alarak 

cevaplamasını gerektirir. Sürekli Anksiyete Ölçeği ise bireyin genellikle kendini nasıl 

hissettiğini betimlemesini gerektirir. Ölçekten elde edilen puan değeri 20 ile 80 arasında 

değişebilmektedir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini, küçük puan düşük kaygı 

seviyesini ifade eder. Ölçüt yönergesine uygun biçimde yapılan puanlandırmada 0-19 

puan “yok”, 20-39 puan “hafif”, 40-59 puan “orta”, 60-79 puan “ağır”, 80 puan ise 

şiddetli anksiyete olarak değerlendirilir(Avcıbay, 2009; 40-41). 

 

2. Yöntem 

2.1 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada nöbetin, nöbet tutan sağlık personelinin kaygı (anksiyete) seviyesi 

üzerindeki etkilerinin saptanması ve bu etkilerin sosyodemografik özelliklere göre 

araştırılması amaçlanmıştır. 

 

2.2 Evren ve Örneklem 

Bu çalışma kesitsel tipte, tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma prospektif olup, 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği, Isparta Kamu Hastaneleri Genel 

Sekreterliği, Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde 

gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın evrenini Eğirdir Kemik Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon 

Hastanesinde görevli sağlık personeli, örneklem grubunu ise nöbet tutan sağlık personeli 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına 24 saatlik ve 16 saatlik nöbet tutan; hekim, 

hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık personelleri gönüllülük esasına göre dahil 

edilmiştir. 

 

2.3 Veri Toplama Aracı 

Araştırmada sosyodemografik bilgileri içeren sağlık personeli tanıtıcı bilgi formu 

ve STAI-1 (Durumluluk anksiyete ölçeği), STAI-2 (Süreklilik anksiyete ölçeği) 

kullanılmıştır. Düzenlenen anketler yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak 

doldurulmuştur. Araştırmaya gündüz mesaisi ve gece nöbete kalan sağlık personeli, nöbet 

usulü çalışan sağlık personeli dahil edilmiştir. Araştırma kapsamına idari ve mali 

hizmetler bölümünde nöbet tutan personel dahil edilmemiştir. Çalışmada 100 sağlık 

personeline ulaşılmış, senelik izin, rapor vs. durumları olan sağlık personeli araştırmaya 

dahil edilmemiştir.  
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2.4 BULGULAR: 

       Verilerin istatistiki analizi SPSS 16 programında, ortalama ve standart sapma kullanılarak 

yapılmıştır. Durumluk(STAI-I) ve Süreklik (STAI-II) kaygı puanları Spielberger’in anksiyete 

seviyelerini 0-19 kaygı puanının “kaygı yok”, 20-39 “hafif düzeyde”, 40-59 orta düzeyde, 60-79 

“ağır düzeyde”, 80 ve üzeri “şiddetli düzeyde” sınıflandırdığı şekilde  kaygı seviyeleri 

saptanmıştır. 

Tablo1:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Demografik Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

Demografik Özellikler n % 

Cinsiyet  Kadın 66 66 

Erkek 34 34 

Yaş  18-24 9           9 

25-30 29 29 

31-38 41 41 

39-44 16 16 

45 ve üzeri 5 5 

Medeni durum Evli 75          75        

75 Bekar 25 25 

Eğitim durumu Lise 16 16 

Ön Lisans 31          31 

Lisans 43 43 

Diğer 

(Master-

Doktora) 

10         10 

 

Toplam Hizmet Yılı 

1-5 Yıl 28 28 

6-10 Yıl 27 27 

11-15 Yıl 17 17 

16-20 Yıl 17         17 

21 Yıl ve üzeri 11         11 

Çocuk Sahibi Olma Durumu Evet 61 61 

Hayır 39 39 

Mesleği İsteyerek Seçme Evet 73 73 

Hayır 27 27 

Çalışma Şeklinden Memnun Olma Durumu Evet  64 64 

Hayır 36 36 
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Tablo 2:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Cinsiyet Durumuna Göre Kaygı  Düzeyi 

Cinsiyet 

 

        n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Bayan         66 62,78±8,1 36,78±1,04 

Erkek          34  63,35±8,5 36,58±8,8 

 Nöbet tutan sağlık personelinin cinsiyete göre kaygı puanları incelendiğinde, bayanların ve 

erkeklerin durumluluk kaygı puanlarının ağır, süreklilik kaygı puanlarının ise hafif düzeyde 

olduğu saptanmıştır. Bayanlar ve erkekler arasında ise hem durumluk hem de süreklilik 

anksiyetesi açısından bir fark görülmemektedir. 

 

Tablo 3:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Medeni Durumuna Göre Kaygı Puanları 

Medeni Durum 

 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Bekar 25 63,2±8,9 37,08±8,9 

Evli 75 62,9±8,2 36,6±9,8 

Nöbet tutan sağlık personelinin medeni duruma göre kaygı puanları incelendiğinde, bekarların 

ve evlilerin durumluk kaygı puanlarının ağır, süreklilik kaygı puanlarının ise hafif düzeyde 

olduğu saptanmıştır. Bekarlar ve evliler arasında ise hem durumluk hem de süreklilik 

anksiyetesi açısından bir fark görülmemektedir. 

 

Tablo 4:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin  Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Kaygı 

Puanları 

Çocuk Sahibi  

 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Evet 61 62,73±8,1 37,54±9,9 

Hayır 39 63,35±8,4 35,43±9,8 

 

Nöbet tutan sağlık personelinin çocuk sahibi olma durumuna göre kaygı puanları 

incelendiğinde, çocuk sahibi olanların ve çocuğu olmayanların durumluk kaygı puanlarının ağır, 

süreklilik kaygı puanlarının hafif düzeyde olduğu saptanmıştır. Çocuk sahibi olanlar ve 

olmayanlar arasında durumluk ve süreklilik anksiyetesi açısından ciddi bir fark görülmemekle 

birlikte çocuk sahibi olanların süreklilik anksiyete düzeylerinin olmayanlardan yaklaşık 2 puan 

yüksek(37,54±9,9) olduğu gözlenmektedir.  
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Tablo 5:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Mesleğini Seçim Tercihine Göre Kaygı Puanları 

Mesleğinizi 

İsteyerek mi Seçtiniz? 

 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Evet 73 62,98±7,5 37,17±9,7 

Hayır 27 62,96±9,9 35,48±1,03 

 

Nöbet tutan sağlık personelinin mesleğini seçim tercihine göre kaygı puanları 

incelendiğinde, mesleğini isteyerek ve istemeyerek seçenlerin durumluk kaygı puanlarının ağır, 

süreklilik kaygı puanlarının hafif düzeyde  olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 6:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Çalışma Şeklinden Memnun Olma Durumuna 

Göre Kaygı Puanları 

 

 

 

 

 

Nöbet tutan sağlık personelinin çalışma şeklinden memnun olma durumuna göre kaygı 

puanları incelendiğinde memnun olan ve olmayanların, durumluk kaygı puanlarının ağır, 

süreklilik kaygı puanlarının hafif düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Tablo 7:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Çalışırken Hasta Yakınları, Çalışanlar 

Tarafından Fiziksel, Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Durumuna Göre Kaygı Puanları 

Şiddete maruz kalıyor musunuz? 

 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Evet 56 63,19±8,8 37,44±1 

Hayır 44 62,70±7,5 35,79±9,7 

 

Nöbet tutan sağlık personelinin çalışırken hasta yakınları, çalışanlar tarafından fiziksel, 

psikolojik şiddete maruz kalma durumuna göre kaygı puanları incelendiğinde, şiddete maruz 

kalanların ve kalmayanların durumluk kaygı puanları ağır, süreklilik kaygı puanlarının da hafif 

düzeyde olduğu saptanmıştır. 

 

 

 

 

 

Çalışma Şeklinden 

MemnunOlma Durumunuz 

 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Evet 64 62,89±8,5 37,57±9,7 

Hayır 36 63,13±7,8 35,19±1 
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Tablo 8:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Mesleği ile ilgili Kongre, Seminer ve Herhangi 

bir Sertifika Programına Katılma Durumuna  Göre Kaygı Puanları 

Katılım Durumu 

 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 
Evet 48 61,85±7,7 35,87±9,8 

Hayır 52 64,01±8,5 37,50±9,9 

Nöbet tutan sağlık personelinin, mesleği ile ilgili kongre, seminer ve herhangi bir 

sertifika programına katılım durumuna göre kaygı puanları incelendiğinde, durumluk kaygı 

puanlarının ağır düzeyde,  süreklilik kaygı puanlarının hafif düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Tablo 9:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Fiziki Ortam (Hastane Odalarının 

Konumlandırılması,   Hastalara Ulaşım) Nedeniyle Sorun Yaşama Durumuna   Göre 

Kaygı Puanları 

Fiziki ortam nedeniyle sorun 

yaşıyor musunuz? 

 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Evet 46 61,52±7,7    36,47±9,7 

Hayır 54 64,22±8,5    36,92±1,01 

 

Nöbet tutan sağlık personelinin, fiziki ortam (hastane odalarının konumlandırılması, 

hastalara ulaşım) nedeniyle sorun yaşama durumuna göre kaygı puanları incelendiğinde, iki 

grupta da durumluk kaygı puan seviyelerinin ağır, süreklilik kaygı puanlarının hafif düzeyde 

olduğu saptanmıştır. 

Tablo 10:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin  Çalışma Şeklinin Sosyal Yaşamı Etkileme 

Durumuna   Göre Kaygı Puanları 

Çalışma Şekliniz Sosyal 

Yaşamınızı Etkiliyor mu? 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Evet 73    63,76±7,9    36,60±9,8 

Hayır 27    60,85±8,8    37,03±1,02 

Nöbet tutan sağlık personelinin, çalışma şeklinin sosyal yaşamı etkileme durumuna göre 

kaygı puanları incelediğinde, iki grupta da durumluk kaygı puan seviyelerinin ağır, süreklilik 

kaygı puan seviyelerinin hafif düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Tablo 11: Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Sağlık Sorunu Olma Durumuna Göre Kaygı 

Puanları 

Sağlık Sorununuz Var mı? n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

STAI-II (Ort.±SS ) 

 

Evet 18 63,94±7,7 39,22±1 

Hayır 82 62,76±8,3 36,17±9,8 

 

Nöbet tutan sağlık personelinin, sağlık sorunu olma durumuna göre kaygı puanları 

incelendiğinde, iki grupta da durumluk kaygı puan seviyelerinin ağır, süreklilik  kaygı puan 

seviyelerinin  hafif düzeyde  olduğu saptanmıştır. 
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Tablo12:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Yaşlarına Göre Kaygı Puanları 

 

        

 

Nöbet tutan sağlık personelinin yaş durumuna göre kaygı puanları incelendiğinde, ilk dört 

grupta durumluk anksiyete seviyelerinin ağır düzeyde, süreklik kaygı seviyelerinde ise, 45 

yaş ve üzeri grupta orta, diğer grublarda, hafif düzeyde olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo13 :Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Kaygı 

Puanları 

 

Eğitim n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

(Ort.±SS) 

STAI-II(Ort.±SS ) 

 

(Ort.±SS) 

Lise 16 61.68+7.12   36.50+10.58 

Önlisans  31 62.32+6.68   35.06+10.18 

Lisans 43 64.00+9.75              37.81+9.74 

Master-Doktora 10 62.70+7.77 37.50+9.19 

 

Nöbet tutan sağlık personelinin eğitim durumuna göre kaygı puanları incelendiğinde, dört 

grupta da durumluk anksiyete seviyelerinin ağır düzeyde, süreklilik kaygı seviyelerinin hafif 

düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Tablo14:Nöbet Tutan Sağlık Personelinin Toplam Hizmet Yılına Göre Kaygı Puanları 

 

Toplam Hizmet 

Yılı 

n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

(Ort.±SS) 

STAI-II(Ort.±SS ) 

 

(Ort.±SS) 1-5 Yıl 28 63.85+8.55              36.53+10.00 

6-10 Yıl 27 63.14+6.38              35.92+9.23 

11-15 Yıl 17 63.94+9.25              36.94+9.45 

16-20 Yıl 17 60.94+8.21              36.85+10.16 

21 Yıl ve Üzeri 

 

* 

        11 62.00+10.59              39.81+12.43 

 

Nöbet tutan sağlık personelinin toplam hizmet yılına göre kaygı puanları 

incelendiğinde, beş grupta da durumluk anksiyete seviyelerinin ağır düzeyde, süreklilik 

kaygı seviyelerinin hafif düzeyde olduğu saptanmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler:  

Sağlıkla ilgili hizmetlerin 24 saat boyunca kesintisiz sürdürülmesi zorunluluğu 

vardır. Sağlık personelinin çalışma koşullarının ve süresinin diğer iş kollarından önemli 

bir farkı, sağlık hizmetinin sürekliliğidir. Sağlık olgusunun doğası gereği hizmetlerin 

Yaş n STAI-I (Ort.±SS ) 

 

(Ort.±SS) 

STAI-II(Ort.±SS ) 

 

(Ort.±SS) 

18-24 9 65.44+6.9    39.88+8.97 

25-30 29            63.72+7.47    35.48+9.74   

31-38 41            61.78+8.05    35.31+9.6 

39-44 16 
    64.06+10.61 

 

   39.12+10.15    

45 ve üzeri 

 

* 

5 
     60.60+8.90 

                       

   42+12.94 
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sürekli verilmesi bir zorunluluk olduğundan sağlık personelinin gece ve tatil günleri 

çalışması söz konusudur. Vardiya ve nöbet şeklinde çalışmanın, çalışanların fizyolojik ve 

psikolojik sağlıklarını, sosyal yaşamlarını, bireysel güvenliği ve hasta güvenliğini 

olumsuz etkilediği ortaya konmuştur. Sağlık personelinin mesleki zorluklarının 

anksiyeteyi arttırıcı etmenler arasında yer aldığı düşünülmektedir. Gece çalışmak, hem 

kronik yorgunluk, uykusuzluk ve oluşan somatik semptomlar sebebiyle, hem de günlük 

sosyal yaşam gerekliliklerine engel olduğu için yaşam kalitesini bozabilmektedir. Diğer 

taraftan iş yerinde uykusuzluk ve yorgunluk konsantrasyon bozukluğuna, işe geç kalmaya 

ya da iş göremezlik durumuna, kazalara, hatalara, yaralanmalara, ölümlere yol açabilir. 

Yüksek anksiyete düzeyinin de eşlik ettiği bireylerde belirgin iritabilite ve stresle baş 

etme becerisinde düşme görülmektedir. Psikolojik problemlerin oluşmasına engel olacak 

direncin kaybolması söz konusudur.   Gündüz düzenli çalışan bireylere göre, sosyal 

faaliyetleri de oldukça azalmıştır. Vardiyalı sistemde gece çalışmak aynı zamanda bilişsel 

işlevlerde de bozulmalara yol açmaktadır. Sarıcaoğlu ve arkadaşları, gündüz vardiyasında 

çalışan 15 ve gece vardiyasında çalışan 18 anestezi asistanını, bilişsel işlevler ve kaygı 

düzeyleri açısından karşılaştırmışlar ve gece vardiyasından sonra bilişsel fonksiyonlara 

ilişkin testlerde anlamlı düşme tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, kaygı düzeyleri 

yönünden her iki grup arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Benzer şekilde, 

hemşirelerin vardiya ile çalışmalarının süreklilik ve durumluk anksiyete düzeyine etkisini 

incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada, “sürekli kaygı” düzeyinin vardiya ile 

çalışmadan etkilenmediği, “durumluk kaygı” düzeyinin sürekli gündüz vardiyasında 

çalışanlarda, gündüz ve gece vardiyasında çalışanlara göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (Demir, 2005, s.51) 

 Literatüre baktığımızda,  gece vardiyasında çalışanların anksiyete ve iş gerilimi 

düzeylerinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Van Egeren (1992) gece vardiyasında iş 

geriliminin arttığını belirtmektedir. Görgülü (1988) ise 654 hemşire üzerinde yaptığı 

çalışmasında; 24.00-08.00 vardiyasında çalışan hemşirelerin sürekli ve durumluk 

anksiyete puan ortalamalarının yüksek olduğunu belirtmektedir. Yapmış olduğumuz 

araştırmada, nöbet tutan sağlık personelinin nöbet esnasındaki durumluk kaygı düzeyinin 

yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Durumluk kaygı puanının tüm parametrelerde 

ortalaması 62.98, süreklilik kaygı puanının ise 36,72 olduğu yapılan analizler sonucu 

bulunmuştur. Bu sonuç literatür ile uyumludur. Nöbet tutan sağlık personelinin nöbet 

tutmadığı zamanki süreklilik kaygı düzeyinin hafif seviyede olduğu saptanmıştır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda; nöbet tutulan birimlerdeki çalışan sayısının 

arttırılması, nöbet sıklığının ayarlanması, nöbetlerin 24 saatlik veya 16 saatlik nöbet 

tutma işleminde tutulacak nöbet saatinin seçimini nöbeti tutacak olan sağlık personelinin 

tercihine bırakılması, hastane yönetiminin nöbet tutan sağlık personeline yönelik iş 

motivasyonunu artırıcı ve nöbet anksiyetesini düşürücü girişimlerde bulunması 

önerilebilir. 
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SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DERS 

PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
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130

 

A.Ezel Esatoğlu
131

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği son sınıf 

öğrencilerinin bölümdeki eğitim programının etkililiği konusundaki görüşlerinin 

belirlenmesidir. Bu amaçla farklı soru tiplerinden ve farklı bölümlerden oluşan soru 

formu araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini Ankara 

Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Soru 

formu, yanıtlamayı kabul eden 53 son sınıf öğrencisine Mayıs 2013 tarihinde yüz yüze 

görüşme yöntemiyle uygulanmış ve evrenin tamamına ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin bu bölümde okumuş olmaktan duydukları memnuniyet düzeyi en 

yüksek puan ortalamasına (3,2075) sahipken, bölümün sosyal aktivitelerine ilişkin 

duyulan memnuniyet puan ortalamasının (2,1321) en düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin %86,8’i bu alanda yeteneği olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin “iyi 

bir sağlık yöneticisinin özelliklerine” ilişkin düşüncelerine ait puan ortalamalarına 

bakıldığında, en yüksek ortalamanın 4,8302 ile “alan bilgisinde yeterli olmalı” ve 

“iletişim becerilerine sahip olmalı” seçeneklerine ait olduğu saptanmıştır. Finansal 

Yönetim ve Hastane Örgüt ve Yönetimi dersleri gerekli olduğu düşünülen dersler 

arasında ilk üç sıra için en fazla değeri almışlardır. Öğrenciler “Mesleki İngilizce” 

dersinin eklenmesinin yararlı olacağını düşünmektedir. Öğrencilerin %43,4’ü mezun 

olunca mesleklerini yapmayı düşünmekte iken, %5,7’si mezuniyet sonrası bu 

mesleği yapmayı hiç düşünmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Üniversite Öğrencileri, Ders Programı 

 

ABSTRACT  

The aim of this study is to determine the senior students’ views on the effectiveness 

of the training program at the Department of Health Services Management in Ankara 

University. For this purpose, a questionnaire consisting of different question types 

and the different sections created by the researchers. Population of the study is 

consisted by senior students studying Health Services Management at Ankara 

University. Questionnaire is applied with face to face method to 53 senior students 

who accept to reply questions and it has been reached to the whole universe. 

It has been ascertained that students’ satisfaction level about studying at this 

deparment has the highest mean score (3,2075), satisfaction level about department’s 
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social actvities has the lowest mean score (2,1321). 86,8 percent of the students think 

they are successful at this department. When it’s been looked that mean scores 

belong to students’ opinions about “a good health manager’s characteristics”, it had 

been determined that the views: “should be enough at field information” and “must 

have communication skills” have the highest mean (4,8302). Courses of “Financial 

Management” and “Hospital Organization and Management” had taken the highest 

values for the first three rank between other courses thinking they are necessary. 

Students think, it will be useful that adding the course of “Business English”. 43,4 

percent of students think working on their own profession and 5,7 percent of students 

have never think working on this field.    

Keywords: Health Services Management, University Students, Course Schedule 

 

Giriş 

Değişen ve küreselleşen dünyada işletmeler için yeteri kadar iyi olmak, rekabet 

üstünlüğü sağlamak ve sürdürülebilir kalıcılık ancak iyi bir yönetim sayesinde 

olabilmektedir. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, sağlık sektörü de hızla bir rekabet 

ortamına girmiştir. Bu rekabet ortamında sağlık kurumları için sağlık yöneticileri 

kilit isimler olup, önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu amaçlasağlık yöneticiliği 

mesleğini seçen öğrencilere nitelikli eğitimin verilmesi gerekmektedir.  

 

Bologna süreciyle geleneksel müfredat anlayışından öğrenme temelli bir anlayışa 

geçilmesi sayesinde, öğrencilerden dersler hakkında geri bildirimin alınması ve bu 

şekilde eğitim programlarının düzenlenmesi önem kazanmıştır. Bu şekilde oluşacak 

eğitim programları ile öğrencilerin hızla değişen çevrede meslekleriyle ilgili gerekli 

bilgi ve beceri seviyesine ulaşması sağlanabilir (Uğurluoğlu vd.,2011: 9). Bu 

anlamda Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenli olarak 

öğrencilerden geri bildirim alınmaktadır. Bu çalışma Sağlık Kurumları Yöneticiliği 

öğrencilerinin dersler, öğrenim programı ve meslekleri hakkında görüşlerinin 

alınması amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmanın Amacı ve Metodolojisi 

 

Araştırmanın amacı Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği son sınıf 

öğrencilerinin bölümdeki eğitim programının etkililiği konusundaki görüşlerinin 

belirlenmesidir. Bu amaçla farklı soru tiplerinden ve farklı bölümlerden oluşan soru 

formu araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Soru formu öğrencilerin bölüme 

karşı duydukları memnuniyet düzeyleri ile ilgili 3 soru, iyi bir sağlık yöneticisinin 

özelliklerine ilişkin 19 soru, öğrencilerin kişilik özelliklerinin mesleğe uygunluğunun 

değerlendirilmesi ile ilgili 3 soru, Alan Çalışması dersinin öğrenciler üzerinde 

yarattığı değişiklikler ile ilgili 4 soru, verilen derslerin öğrencileri ilgili konularda 

bilgilendirme durumuna ilişkin 10 sorudan oluşmaktadır.Beşli derecelendirme ile 

oluşturulan bazı sorularda en pozitif ifade “5” en negatif ifade “1” olarak 

tanımlanmıştır.Ayrıca soru formunda,öğrenciler tarafından gerekli olduğu düşünülen 

ilk üç ders, öğrencilerin sağlık sektörüne yönelik yürütülen çalışmalardan ve güncel 

gelişmelerden ne derece haberdar olduklarına, bölümde aldıkları eğitimin mezuniyet 

sonrası yaşamlarında ne derece yararlı olacağına, mezun olunca mesleklerini 

yapmayı düşünüp düşünmediklerine ve ders programına ilişkin görüşlerine ilişkin 

sorularda yer almaktadır. Soru formunun oluşturulmasında eğitim ve öğretim 
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programının değerlendirilmesine ilişkin ilgili literatür taranmış;Bilge (2007: 211-

214), Koç (1998: 164), Kılınç (2006: 65) ve Evren’in  (2010: 120-121) yapmış 

oldukları çalışmalardan yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara Üniversitesi 

Sağlık Kurumları Yöneticiliği son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Soru formu, 

yanıtlamayı kabul eden 53 son sınıf öğrencisine Mayıs 2013 tarihinde yüz yüze 

görüşme yöntemiyle uygulanmış ve evrenin tamamına ulaşılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma  

Araştırmaya katılan Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği 

Bölümü son sınıf öğrencilerine ait tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Öğrencilere Ait Tanımlayıcı Bilgilerin Dağılımı 

Değişkenler Özellikler Sayı (%) 

Cinsiyet  Kadın  

Erkek 

27 

26 

50,9 

49,1 

Yaş  22 ve altı 

23-24 

25 ve üzeri 

26 

17 

10 

49,1 

32,1 

18,9 

Mezun Olunan 

Lise 

Genel Lise/Özel Lise 

Anadolu Lisesi/Süper Lise 

Mesleki-Teknik Lise/Öğretmen Lisesi 

20 

28 

5 

37,7 

52,8 

9,5 

 Toplam 53 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,9’u kadın, %49,1’i erkek; %49,1’i 22 yaş 

ve altında, %52,8’i Anadolu Lisesi ve Süper Lise mezunudur (Tablo 1). 

Tablo 2. Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenlerinin Dağılımı 

Değişkenler Özellikler Sayı (%) 

Bölüme İlişkin 

ÖSYM’deki Tercih 

Sırası 

1-5 26 49,1 

6-10 20 37,7 

11 ve üzeri 7 13,2 

Bölüme İsteyerek 

GelmeDurumu 

Evet 29 54,7 

Hayır 24 45,3 

 

 

 

 

 

Bölümü Tercih Nedeni 

Kendi isteğim 29 54,7 

Ankara’da yaşıyor olmak 3 5,7 

Sağlık Kurumunda Çalışan Yakınımın 

Önerisi 

2 3,8 

Sağlık Kurumları Yöneticisine ihtiyaç 

olması 

4 7,5 

Öğretmenlerin yönlendirmesi 7 13,2 

Diğer nedenler 8 15,1 

 

 

Meslek Alanında 

Öğrenim Görmek 

İstenmesinin En Önemli 

Nedeni 

Bir meslek sahibi olabilme isteği 9 17 

Bu meslekte kolay iş bulunabileceğine 

inanılması 

7 13,2 

Bu mesleğe ilgi duyulması 17 32,1 

Puanın bu bölüme yeterli olması 15 28,3 

Sağlıkla ilgili bölümde okuma isteği 5 9,4 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümüne 

ilişkinÖSYM tercih sırası 1 ile 5 arasında değişenlerin oranı 

%49,1’dir.Öğrencilerin %54,7’si bölüme isteyerek gelmiş, %54,7’si bölümü kendi 

isteği ile tercih etmiştir. Diğer seçeneğini seçen %15,1’lik kısım tercih nedeni 

olarak “ailesinin önermesi, bir yıl daha hazırlanmanın istememesi, Ankara 

Üniversitesi’nde okumanın istenmesi, puanının bu bölüme yeterli olması ve sağlık 

personeli olarak çalışıyor olunmasını” belirtmişlerdir. Bu meslek alanında 

öğrenim görmek istenmesinin en önemli nedeni olarak öğrencilerin %32,1’i “bu 

mesleğe ilgi duyulması” seçeneğini seçmişlerdir (Tablo 2). 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Bölüme Karşı Duydukları Memnuniyet Düzeylerinin 

Dağılımı 

 

 N Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 

Sapma 

Bu bölümde okumuş olmaktan 

memnuniyet 
53 1,00 5,00 3,2075 1,26123 

Bölümün eğitim kalitesinden 

memnuniyet 
53 1,00 5,00 3,0377 1,28546 

Bölümün sosyal aktivitelerinden 

memnuniyet 
53 1,00 5,00 2,1321 1,05680 

 
  

Öğrencilerin bu bölümde okumuş olmaktan duydukları memnuniyet puanı 

ortalaması 3,2075; bölümün eğitim kalitesine ilişkin memnuniyet ortalaması 3,0377 ve 

bölümün sosyal aktivitelerine ilişkin memnuniyet ortalaması 2,1321’dir. Bölümde 

okumuş olmaktan duyulan memnuniyet düzeyi en yüksek puan ortalamasına sahipken, 

bölümün sosyal aktivitelerine ilişkin duyulan memnuniyet puan ortalaması en düşük 

bulunmuştur(Tablo 3). 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Mesleğe Uygunluğunun 

Değerlendirilmesi 

Değişkenler Özellikler Sayı (%) 

Öğrenim görmekte olduğunuz meslek alanının 

kişilik özelliklerinize uygun bulunma durumu 

Evet 45 84,9 

Hayır 8 15,1 

Öğrenim görülmekte olunan meslek alanıyla 

ilgili yeteneğin olma durumu 

Evet 46 86,8 

Hayır 7 13,2 

Öğrenim görülmekte olunan meslek alanına 

yerleşilmesi ve/veya alanın meslek edinilmesi 

konusunda pişmanlık duyma durumu 

Evet 14 26,4 

Hayır 39 73,6 

 

Öğrencilerin %84,9’u öğrenim gördükleri alanı kendi kişilik özelliklerine 

uygun bulmaktadır; %86,8’i bu alanda yeteneği olduğunu düşünmektedir; 

%73,6’sı ise bu alanı meslek olarak seçtiği için pişmanlık duymamaktadır (Tablo 

4). 
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Tablo 5. Öğrencilerin “İyi Bir Sağlık Yöneticisinin Özelliklerine” İlişkin 

Düşüncelerinin Dağılımı 
 

 N Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 

Sapma 

Mesleğini ve insanları sevmeli 
53 3,00 5,00 4,7736 ,46581 

Yeniliklere açık olma ve çağa ayak 

uydurmalı 

 

53 4,00 5,00 4,7925 ,40943 

İnsanların problemleri ile 

ilgilenmeli 
53 2,00 5,00 4,6415 ,59142 

Dürüst ve demokratik olmalı 53 1,00 5,00 4,7358 ,68363 

Alan bilgisinde yeterli olmalı 53 3,00 5,00 4,8302 ,42679 

Bilgili, kültürlü ve idealist olmalı 53 1,00 5,00 4,6792 ,70092 

Sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü 

olmalı 
53 3,00 5,00 4,6604 ,55273 

Kararlı, tutarlı olma ve kendine 

güvenmeli  
53 4,00 5,00 4,7925 ,40943 

Kişilik sahibi, prensipli, aktif ve 

canlı olmalı 
53 4,00 5,00 4,7358 ,44510 

Çalışanların ilgi ve ihtiyaçlarını 

dikkate almalı 
53 4,00 5,00 4,7547 ,43437 

İletişim becerilerine sahip olmalı 53 4,00 5,00 4,8302 ,37906 

Sağlık kurumuna ilişkin kaynakları 

yerinde ve zamanında kullanmalı 
53 2,00 5,00 4,7925 ,53200 

Sürekli okuyan ve kendini 

geliştiren, araştırmacı bir kişiliğe 

sahip olmalı 

53 4,00 5,00 4,7170 ,45478 

Düşüncelere saygı duymalı 53 3,00 5,00 4,7547 ,47659 

Giyimine özen göstermeli  53 2,00 5,00 4,6981 ,60717 

Sosyal etkinliklere katılmalı 53 1,00 5,00 4,5849 ,71881 

Ruh ve beden sağlığı yerinde 

olmalı 
53 4,00 5,00 4,7547 ,43437 

İşe zamanında gelmeli 53 3,00 5,00 4,7170 ,49526 

Eleştirilere açık bir kişiliğe sahip 

olmalı  
53 4,00 5,00 4,7547 ,43437 

  

Öğrencilerin “iyi bir sağlık yöneticisinin özelliklerine” ilişkin 

düşüncelerine ait puan ortalamalarına bakıldığında, en yüksek ortalamanın 4,8302 

ile “alan bilgisinde yeterli olmalı” ve “iletişim becerilerine sahip olmalı” 

seçeneklerine ait olduğu saptanmıştır. En düşük ortalama ise 4,5849 ile “sosyal 

etkinliklere katılmalı” seçeneğine aittir (Tablo 5). 

Öğrencilerin sağlık kurumları yöneticiliği mesleği için gerekli ve gereksiz 

gördükleri derslere ilişkin görüşleri incelenmiş ve öğrencilerden gerekli 

gördükleri üç dersi önem sırasına göre sıralaması istenmiştir. 
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Tablo 6. Öğrenciler Tarafından Gerekli Olduğu Düşünülen İlk Üç Dersin Dağılımı 

1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra 

Dersler Sayı Yüzde Dersler Sayı Yüzde Dersler Sayı Yüzde 

Sağlık 

Kurumlarında 

Finansal 

Yönetim  

11 20,8 Hastane Örgüt 

ve Yönetimi 
 

8 15,1 Sağlık 

Kurumlarında 

Finansal 

Yönetim  

10 18,9 

Hastane Örgüt 

ve Yönetimi 

11 20,8 Sağlık 

Kurumlarında 

Finansal 

Yönetim  

6 11,3 Muhasebe  6 11,3 

Muhasebe  3 5,7 Sağlık Politikası 6 11,3 Sağlık 

Planlaması 

4 7,5 

İşletme 2 3,8 Yönetim Bilimi 5 9,4 İnsan 

Kaynakları 

Yönetimi 

3 5,7 

Örgütsel 

Davranış 

2 3,8 Sağlık 

Planlaması 

4 7,5 Sağlık 

Kurumlarında 

Stratejik 

Yönetim 

3 5,7 

Sağlık 

Hizmetleri 

Yönetimi 

2 3,8 Sağlık 

Kurumlarında 

Stratejik 

Yönetim 

3 5,7 Yönetim Bilimi  
 

3 5,7 

 İktisat  2 3,8 Hastane Örgüt 

ve Yönetimi 

2 3,8 

İşletme 2 3,8 İşletme Hukuku 2 3,8 

Sağlık 

Kurumlarında 

Maliyet 

Muhasebesi 

2 3,8 İktisat 

 

2 3,8 

Muhasebe 2 3,8 Maliyet 

Muhasebesi 

2 3,8 

Örgütsel 

Davranış 

2 3,8 Sağlık 

Ekonomisi 

2 3,8 

 Tıbbi 

Terminoloji 

2 3,8 

Sağlık 

Kurumlarında 

Kalite Yönetimi 

2 3,8 
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Öğrencilerin meslekleri için gerekli gördükleri üç dersten ilk sıra için 

verdikleri yanıtlar arasından %20,8 ile “Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim”ve 

“Hastane Örgüt ve Yönetimi”dersleri birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada 

gerekli olduğu düşünülen dersler arasından ilk sırayı %15,1 ile “Hastane Örgüt ve 

Yönetimi”dersi almaktadır. Üçüncü sırada gerekli olduğu düşünülen dersler 

arasından %18,9 ile “Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim”dersi ilk sırada yer 

almaktadır. Dolayısıyla Finansal Yönetim ve Hastane Örgüt ve Yönetimi dersleri 

gerekli olduğu düşünülen dersler arasında ilk üç sıra için en fazla değeri almışlardır  

(Tablo 6). Öğrencilerin meslekleri için gerekli görmedikleri derslerin ilk sırasında ise 

%17 ile “Sağlık Kurumlarında Liderlik” dersi yer almaktadır  

Çalışma kapsamında ayrıca öğrencilerin ders programına eklenmesinin yararlı 

olacağını düşündükleri dersler ile ilgili görüşleri de alınmıştır. Bu bağlamda en 

yüksek değer olan %11,3 ile “Mesleki İngilizce” dersinin eklenmesinin yararlı 

olacağı düşünülmektedir.  

 

Tablo 7.Öğrencilerin Alan Çalışması Dersinin Üzerlerinde Yarattığı Değişikliklere 

İlişkin Görüşleri 

 

 N Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 

Sapma 

Mesleğin benim özelliklerime 

uygun olup olmadığını 

değerlendirebildim 

53 1,00 5,00 3,9245 1,26869 

Alan çalışması dersi, özgüven 

kazandırarak mesleği 

yapabileceğime olan inancımı 

artırdı 

53 1,00 5,00 3,5849 1,40650 

Alan çalışması dersinden sonra 

almış ve almakta olduğum pek çok 

dersin gerekliliğini kavradım 
53 1,00 5,00 3,2453 1,35740 

Alan çalışması dersinden sonra 

mesleği sevdim, neler yapmam 

gerektiği somutlaştı ve mesleğimi 

tanıdım 

53 1,00 5,00 3,1698 1,41062 

 

Alan çalışması dersi alındıktan sonra mesleğin, öğrencilerin özelliklerine 

uygun olup olmadığının değerlendirilmesi seçeneği3,9245 ile en yüksek 

ortalamaya;alan çalışması dersinden sonra mesleğin sevilmesi, meslekle ilgili neler 

yapılması gerektiğinin somutlaşması ve mesleğin tanınması seçeneği 3,1698 

ortalama ile en düşük ortalamaya sahiptir (Tablo 7). Öğrencilerin %43,4’ü mezun 

olunca mesleklerini yapmayı düşünmekte iken, %5,7’si mezuniyet sonrası bu 

mesleği yapmayı hiç düşünmemektedir. 
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Tablo 8.Verilen Derslerin Öğrencileri İlgili Konularda Bilgilendirme Durumu 

 N Minimum Maksimum Ortalama 

Standart 

Sapma 

Mesleğimle ilgili çalışma ortamları 53 1,00 5,00 3,3019 1,46215 

İş bulma olanakları 53 1,00 5,00 3,0189 1,35150 

İşimin maddi getirisi/kazancım  53 1,00 5,00 2,9811 1,24793 

Meslekte ilerleme (eğitim ve kariyer) 53 1,00 5,00 3,4340 1,18499 

Kullanılacak bilgisayar, alet ve 

malzeme  
53 1,00 5,00 3,1509 1,44643 

Çalışma alanımın mevcut durumu ve 

geleceği 
53 1,00 5,00 3,3208 1,31227 

Mesleğimin olumlu ve olumsuz 

yanları  
53 1,00 5,00 3,6792 1,17299 

Meslek alanımın gerektirdiği özellik 

ve koşullar 
53 1,00 5,00 3,7170 1,13302 

Sağlık kurumları yöneticisinde 

aranan özellikler 
53 1,00 5,00 3,9434 1,02685 

Sağlık kurumlarında tecrübeli, 

alanında uzman kişilerle yeterince 

görüşme imkanı 

53 1,00 5,00 3,5094 1,21881 

 

Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca almış oldukları derslerin sağlık 

kurumları yöneticisinde aranan özellikler hakkında bilgilendirme puan ortalaması 

3,9434 ile en yüksek; işin maddi getirisi/kazancı hakkında bilgilendirme puan 

ortalaması 2,9811 ile en düşük değerdir (Tablo 8).Çalışma kapsamında ayrıca sağlık 

kurumları yöneticiliği uygulamaları ve sağlık sektörüne yönelik yürütülen 

çalışmalardan ve güncel gelişmelerden haberdar olma durumu incelenmiştir. Buna 

göre öğrencilerin %62,3’ünün büyük ölçüde, %28,3’ünün kısmen, %7,5’inin 

tamamen ve %1,9’unun çok az haberdar olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Ders müfredatı içerisinde yer alan toplam 65 ders içinden önem derecesi 

1,4906 ortalama ile en düşük puan ortalamasına sahip ders Beden Eğitimi olurken, 

4,7358 ortalama ile en yüksek puan ortalamasına sahip ders aynı ortalama ile Sağlık 

Politikası Hastane Örgüt ve Yönetimi II dersidir. Aynı zamanda en gerekli ilk üç ders 

arasında Hastane Örgüt ve Yönetimi II ders çıkmıştır. Ders müfredatı içerisinde 65 

ders içinden derse devam derecesi 1,5849 ortalama ile en düşük puan ortalamasına 

sahip ders Beden Eğitimi olurken, 4,75 ortalama ile en yüksek puan ortalamasına 

sahip ders Sağlık Politikası dersidir. Öğrencilerin aldıkları eğitimin mezuniyet 

sonrası yaşamlarında ne derece etkili olacağına ilişkin görüşlere bakıldığında % 55,8 

ile eğitimin faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Öneriler 

 Öğrencilerin sadece %43,4’ünün mezun olunca kesinlikle mesleklerini yapmayı 
düşünmelerinin nedenisağlık kurumları yönetimi mezunları için verilmiş bir 

kadronun bulunmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Bölüm mezunları için 

“Sağlık Kurumları Yöneticisi” kadrosunun oluşması durumunda öğrencilerin 

meslekleri ile ilgili çekinceleri ortadan kalkabilir ve düşünceleri daha olumlu yönde 

değişebilir. 

 Araştırmanın, aynı öğrencilere üç yıl sonra yeniden yapılarak öğrencilerin aldıkları 
eğitime yönelik görüşlerinin tekrar değerlendirilebilir. Bu yöntem ile alınan derslerin 

meslek hayatlarındaki önemine ilişkin görüşlerinin değişip değişmediği anlaşılabilir. 

Aradaki tutarlılık veya tutarsızlık öğretim alanına daha somut geri bildirim verebilir. 

 Öğrencilerin dersler içerisinde özellikle önem atfettikleri Sağlık Kurumlarında 
Finansal Yönetim ve Hastane Örgüt ve Yönetimi dersleri konusunda lisansüstü 

düzeyde uzmanlaşma sağlayacak programlar geliştirilebilir.  

 Diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinin debenzer araştırmalar yapmaları ile bölüm 
çekirdek müfredat çalışması hayata geçirilebilir. Üzerinde alanda uzlaşma sağlanmış 

nitelikli ve çağdaş bir çekirdek müfredat sayesinde, öğrencilerin çalışma yaşamında 

yetkin olmaları, bilgi, beceri ve özgüvenlerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri 

mümkün olabilir. Çalışma sağlık kuruluşları gibi diğer paydaşların katılımı ile de 

genişletilebilir. 
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TİRE DEVLET HASTANESİ’NİN KURUMSAL İMAJI 

 

Sibel KAROL
132

 

 Onur YARAR
133

 

ÖZET 

Kurumsal imaj kavramı, birçok işletme süreci ile yakından ilişkili bir 

kavramdır. Bu nedenle de her işletme, kendi kurumlarının imajını yönetmek 

durumundadır. Çünkü Kurumsal İmaj Yönetimi bağlamında bir değerlendirmede 

bulunmayan işletmeler, işletme dışı etmenler tarafından imajlarının belirlenmesi ile 

karşı karşıya kalmak durumundadırlar. 

Bu çalışma, kurumsal imajın temel belirleyicilerinin ortaya konulabilmesi 

amacıyla, Tire Devlet Hastanesi’nde Mayıs 2012 itibariyle tedavi gören 250 hasta ve 

görev yapan 250 personel ile görüşülmüştür. Araştırma kapsamında, kurumsal imaj 

algısının iç paydaşlara ve dış paydaşlara göre farklılık gösterdiği ve her iki grup 

tarafından kurumsallığa yönelik farklı şekilde değerlendirildiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İmaj, Kurumsal İmaj Yönetimi, Hastane 

İşletmesi,  İç Paydaş, Dış Paydaş. 

 

TIRE STATE HOSPITAL CORPORATE IMAGE 

 

ABSTRACT 

The concept of corporate image, a concept closely associated with many 

business processes. For this reason, every business, must manage the image of their 

institutions. Because businesses do not have an evaluation in the context of Corporate 

Image Management, non – business factors are required to face with the determination 

by the images. 

In the study in this direction, the main determinants of corporate image to 

present, Tire State Hospital in May 2012 served as the treated patient sand 250 staff 

were interviewed in 250. Within this study, the perception of corporate image and 

internal stakeholders and external stakeholders are differentiated according to different 

ways of institutionalization, with both groups were evaluated. 

 

Key Words: Corporate Image, Corporate Image Management, Hospital 

Administration, Internal Stakeholders, External Stakeholders. 
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1.Giriş 

 İmaj; organizasyon, diğer sosyal, tarihsel ve somut faktörler ve edinilmiş kişisel 

tecrübeler tarafından bireye planlı ya da plansız olarak gönderilen mesajların, birey 

tarafından karmaşık ve çok yönlü bir sürece tabi tutulması sonucunda oluşmaktadır. Bir 

objenin imajı; bireylerin o obje ile doğrudan ya da dolaylı olarak karşılaşmaları sonucu 

edindikleri izlenimler aracılığı ile gelişmektedir. 

Tüketicilerin imaj algılaması, her zaman tam olarak doğru olmayabilir. Ancak 

genel olarak yine de bilinmelidir ki; yine de toplumda anlaşılan ne ise, imaj da odur. Yani 

başka bir deyişle, algılanan ne ise, gerçek odur. Bu doğrultuda da kurumun; kişinin ya da 

olayın hedef kitlesi üzerinde bıraktığı etkiler, işletme ya da marka için tanımlanan güçlü, 

zayıf, modern, güvenilir, kaliteli vb. gibi olumlu ve/veya olumsuz tanımlamaların tümü, 

imajı yansıtmaktadır (Gökçe,  E. 2000). 

Kurumsal imaj, organizasyonun hedef kitlelerinin zihnindeki resmidir diye de 

tanımlanabilmektedir. Diğer bir deyişle kurumsal imaj; hedef kitlelerin zihninde kurum 

kimliğine yüklenen sıfat hakkında varılmış yargılar bütünüdür (Baydaş, A, 2004). 

Genel anlamda sağlık kurumları ve özel anlamda hastanelerde özellikle günümüz 

itibariyle, tüm belirlemeler çerçevesinde Kurumsal İmaj Yönetimi bağlamında 

değerlendirmelerde bulunması gereken kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Hastane işletmelerine yönelik kurumsal belirlemeler de, konu ile ilgili olması 

gerekenlerin orta konulmasında önemlidir. 

Hastaneler, kesintisiz hizmet üretmesi gereken yerlerdir ve temel amaçları 

insanların ihtiyaçlarını gidermektir. Toplumsal sorumlulukları ön plandadır ve 

süreklilikleri ikinci sırada gelmektedir. Hastaneler, diğer işletmeler gibi tam rekabet 

ortamında kâr amaçlı işletilmezler. Bu nedenle de bu kurumların, kâr ve hizmetin 

dengelendiği, daha özgün bir işletmecilik anlayışıyla yönetilmesi gerekmektedir. 

 

2. Yöntem 

2.1.  Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı; Tire Devlet Hastanesi’nin Kurumsal İmajı’nda, 

kurumsal imajın temel belirleyicilerinin saptanması, iç ve dış paydaşlar bağlamında 

değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 

 

 2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini, Türkiye’deki iç paydaşlar bağlamında tüm sağlık çalışanları 

ve dış paydaşlar bağlamında da sağlık hizmeti alan hastalar oluşturmaktadır.  

Bu bağlamda araştırma kapsamında ve araştırmanın örneklemini teşkil etmesi 

adına, İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde Mayıs 2012 itibariyle görev yapan 250 personel 

ile tedavi gören 250 hasta ile görüşülmüştür. 
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  2.3. Veri Toplama Aracı 

“Tire Devlet Hastanesi’nin Kurumsal İmajı Dış Paydaş Anketi”; 6 Kişisel Bilgi 

Formu sorusundan ve sağlık kurumlarında kurumsal imaj algısı içerisinde yer alan 

unsurların göz önünde bulundurulması ile oluşturulan, yine 54 anket sorusundan 

oluşmaktadır. 

“Tire Devlet Hastanesi’nin Kurumsal İmajı İç Paydaş Anketi”;5 Kişisel Bilgi 

Formu sorusundan ve sağlık kurumlarında kurumsal imaj algısı içerisinde yer alan 

unsurların göz önünde bulundurulması ile oluşturulan, yine 54 anket sorusundan 

oluşmaktadır. 

Araştırmada, Bayramoğlu (2007) tarafından “Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal 

İmajın Temel Belirleyicileri: Zonguldak Örneği” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında 

kullanılan “Kurumsal İmaj İç Paydaş Ölçeği” ve Kurumsal İmaj Dış Paydaş Ölçeği” baz 

alınmış ve bu çerçevede uyarlamada bulunmak suretiyle, araştırmada kullanılacak anket 

soruları türetilmiştir. 

54 maddeden oluşan Kurumsal İmaj Yönetimi İç Paydaş Algısı Ölçeği’ne yapılan 

güvenirlik analizi sonucunda, alfa değeri % 95,7 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 

değere bakılarak, ölçeğin yüksek düzey güvenilir olduğu söylenebilir.  

İstatistik yöntem olarak faktör analizi kullanılmıştır.  

Anket formunun ilk bölümünde yer alan Kişisel Bilgi Formu; “cinsiyet”, “yaş”, 

“meslek”, “eğitim durumu”, “aylık gelir” ve “sosyal güvence” gibi bağımsız değişkenleri 

içermektedir. 

Anket çalışmasında, 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 

 

     3. Bulgular  

Araştırmada yer alan katılımcılar demografik özellikleri bakımından 

incelendiğinde; 

 % 54,5’ünün kadın, % 45,6’sının erkek olduğu; 

 % 26,5’inin 29 yaşından küçük, % 36,7’sinin 30 – 39, % 29,4’ünün 40 – 49, % 6,1’inin 

50 – 59 ve % 1,2’sinin 60 yaş ve üzeri yaş aralığında oldukları; 

 % 29,7’lik çoğunluğun ebe/hemşire/laborant pozisyonunda görev yaptığı; 

 % 35,4’lük çoğunluğunun ortaöğretim/lise düzeyinde öğrenime sahip olduğu; 

 % 51,4’lük çoğunluğun ise gelir düzeyinin 700 – 1500 TL aralığında olduğu 

belirlenmiştir. 
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Ölçeğe ilişkin Betimleyici İstatistikler Tablosu incelendiğinde, katılımcıların 

yargılar içerisinde imaj yönetimine ilişkin en olumlu görüş belirttikleri yargılar; 

• Sağlık işletmesinin adının anlaşılır olduğunu düşünüyorum. (4,65) 

• Sağlık işletmesinde bekleme yerleri mevcuttur. (4,64) 

• Sağlık işletmesinde yataklı oda fiziki şartları uygundur. (4,63) 

• Sağlık işletmesinin binasının dış görünüşünün uygun olduğunu düşünüyorum. (4,68) 

biçiminde gözlemlenmiştir. 

Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin en olumsuz görüş belirtilen yargılar ise; 

• Sağlık işletmesi halka yönelik eğitim panelleri düzenlemektedir. (3,20) 

• Sağlık işletmesinin uzak olduğunu düşünüyorum (3,24) olarak belirlenmiştir. 

 

Ölçeğe ilişkin genel ortalama ise, 4,05 olarak belirlenmiş ve katılımcıların kurumsal 

imaj yönetimine ilişkin algılarının genel olarak olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yapılan Bağımsız Örneklem t – Testi sonucunda; kadın ve erkek katılımcıların 

Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin görüşlerinin anlamlı derecede farklılık göstermediği 

Tablo 1’ de verilmiştir.(p > 0,05).  

 

Tablo 1. Cinsiyete İlişkin Karşılaştırmalar 

CİNSİYET N Ortalama SS t p 

KURUMSAL İMAJ 

YÖNETİMİ 

Kadın 123 3,7140 0,82043 - 

1.371 
0.172 

Erkek 117 3,8559 0,78070 

 

Tek Yönlü Varyans Analizi  (ANOVA Testi) sonucunda farklı yaş gruplarındaki 

katılımcılar arasında, Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin görüşler bakımından anlamlı 

farklılık olmadığı Tablo 2’ de verilmiştir.(p > 0,05). 

 

 

Tablo2. Yaşa İlişkin Karşılaştırmalar 

YAŞ N Ortalama SS F p 

KURUMSAL 

İMAJ 

< 18 42 3,9321 0,63894 
1.788 0.116 

20 – 29  65 3,7063 0,80170 
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YÖNETİMİ 30 – 39  67 3,9718 0,79680 

40 – 49  41 3,6682 0,75575 

50 – 59  19 3,6610 0,85224 

60 + 11 3,4651 1,17835 

Total 245 3,7969 0,79747 

 

Tek Yönlü Varyans Analizi  (ANOVA Testi) sonucunda farklı mesleklerde görev yapan 

katılımcılar arasında, Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin görüşler bakımından anlamlı 

farklılık olduğu Tablo 3’ de verilmiştir. (p < 0,05). 

 

Tablo 3. Meslek Türüne İlişkin Karşılaştırmalar 

MESLEK N Ortalama SS F p 

KURUMSAL 

İMAJ 

YÖNETİMİ 

İşsiz 17 3,6820 0,89204 

2.175 0.058 

Ev Hanımı 35 3,4315 0,87576 

Kamu Çalışanı 55 3,9185 0,76431 

Ücretli 56 3,7314 0,73247 

Emekli 24 3,6074 0,91450 

Öğrenci 44 3,9069 0,70208 

Total 231 3,7474 0,79965 

 

Farklı öğrenim düzeylerine sahip katılımcılar arasında, Kurumsal İmaj Yönetimi’ne 

ilişkin görüşler bakımından anlamlı farklılık olmadığı Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 4.Öğrenim Düzeyine İlişkin Karşılaştırmalar 

ÖĞRENİM N Ortalama SS F p 

KURUMSAL 

İMAJ YÖNETİMİ 

Okur – Yazar 

Değil 
4 3,6204 0,55194 

1.544 0.177 Okur – Yazar  13 3,8339 0,69229 

İlkokul / 

İlköğretim 
70 3,6002 0,98981 



 
 

1459 
 

Ortaöğretim / 

Lise 
121 3,8968 0,70170 

On Lisans 12 4,0460 0,55561 

Lisans 25 3,7586 0,73877 

Total 245 3,7974 0,79622 

 

Farklı gelir düzeylerine sahip katılımcılar arasında, Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin 

görüşler bakımından anlamlı farklılık olmadığı Tablo 5’te verilmiştir.(p > 0,05) 

   

        Tablo5. Gelir Düzeyine İlişkin Karşılaştırmalar 

GELİR N Ort. SS F p 

KURUMSAL 

İMAJ 

YÖNETİMİ 

0 – 349  48 3,7273 0,79035 

2.003 0.095 

350 – 699  25 3,8748 0,73978 

700 – 999  78 4,0080 0,76162 

1000 – 1499  39 3,6935 0,58049 

1500 + 37 3,6687 0,92152 

Total 227 3,8246 0,77358 

 

54 maddeden oluşan Kurumsal İmaj Yönetimi Dış Paydaş Algısı Ölçeği’ne yapılan 

güvenirlik analizi sonucunda alfa değeri % 97,1 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu değere 

bakılarak, ölçeğin yüksek düzey güvenilir olduğu söylenebilir.  

Araştırmada yer alan katılımcılar demografik özellikleri bakımından 

incelendiğinde; 

• % 51,3’ünün kadın, % 48,8’inin erkek olduğu; 

• % 17,1’inin 18 yaşından küçük, % 26,5’inin 20 – 29, % 27,3’ünün 30 – 39, % 

16,7’sinin 40 – 49, % 7,8’inin 50 – 59 ve % 4,5’inin 60 yaş ve üzeri yaş aralığında 

oldukları; 

• % 24,2’lik çoğunluğun ücretli çalışan statüsünde görev yaptığı; 

• % 49,4’lük çoğunluğunun ortaöğretim/lise düzeyinde öğrenime sahip olduğu; 

• % 34,4’lük çoğunluğun gelir düzeyinin 700 – 999 TL aralığında olduğu; 
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• % 61,4’lük çoğunluğun ise sosyal güvencesinin SSK olduğu belirlenmiştir. 

Ölçeğe ilişkin Betimleyici İstatistikler Tablosu incelendiğinde, katılımcıların 

yargılar içerisinde imaj yönetimine ilişkin en olumlu görüş belirttikleri yargılar; 

• Bekleme yerlerinin fiziki şartları uygundur. (4,21) 

• Sağlık işletmesinin iç dekorasyonu yeterlidir (4,21) biçiminde gözlemlenmiştir. 

 

Kurumsal imaj yönetimine ilişkin en olumsuz görüş belirtilen yargılar ise; 

• Ulusal yayın organlarında reklamları bulunmaktadır. (3,09) 

• Sağlık işletmesinde sıra bekleme konusunda sıkıntı yaşanmadığını düşünüyorum. 

(3,30) 

• Yerel yayın organlarında reklamları bulunmaktadır (3,32) olarak belirlenmiştir. 

 

Ölçeğe ilişkin genel ortalama ise, 3,79 olarak belirlenmiş ve katılımcıların kurumsal 

imaj yönetimine ilişkin algılarının genel olarak olumluya yakın bir düzeyde olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

 

       4. Tartışma ve Sonuç 

Sağlık işletmelerinde Kurumsal İmaj Yönetimi algısını ölçmeye yönelik yapılan bu 

araştırmada, iç ve dış paydaşlara iki farklı anket uygulanmıştır. Bu doğrultuda ankete 

katılan iç paydaşların Kurumsal İmaj Yönetimi yargılarına verdikleri yanıtlar 

incelendiğinde, yargılar içerisinde Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin en olumlu görüş 

belirttikleri yargılar; 

• Sağlık işletmesinin adının anlaşılır olduğunu düşünüyorum. 

• Sağlık işletmesinde bekleme yerleri mevcuttur. 

• Sağlık işletmesinde yataklı oda fiziki şartları uygundur. 

• Sağlık işletmesinin binasının dış görünüşünün uygun olduğunu düşünüyorum. 

biçiminde gözlemlenmiştir. 

Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin en olumsuz görüş belirtilen yargılar ise; 

• Sağlık işletmesi halka yönelik eğitim panelleri düzenlemektedir. 

• Sağlık işletmesinin uzak olduğunu düşünüyorum. 

olarak belirlenmiştir. 
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Bu saptamalar doğrultusunda, çalışmada uygulanan İç Paydaş Anketi bağlamında 

katılımcıların Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin algılarının genel olarak olumlu olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Demografik özelliklere ilişkin karşılaştırmalarda; 

• Kadın ve erkek katılımcıların, Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin görüşlerinin anlamlı 
derecede farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

• Farklı yaş gruplarındaki katılımcılar arasında, Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin 
görüşler bakımından anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

• Yönetici pozisyonunda çalışanların Kurumsal İmaj Yönetimi algılarının, ebe / hemşire / 

laborant ve ofis çalışanı / memur pozisyonunda görev yapanlara göre daha olumlu 

olduğu tespit edilmiştir. 

• İlköğretim düzeyinde öğrenime sahip çalışanların Kurumsal İmaj Yönetimi algılarının, 
ön lisans ve lisans mezunlarına göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 

• 3.500 TL ve üzeri gelire sahip çalışanların Kurumsal İmaj Yönetimi algılarının, 1.501 – 

3.500 TL arası gelire sahip katılımcılara göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Ankete katılan dış paydaşların Kurumsal İmaj Yönetimi yargılarına verdikleri 

yanıtlar incelendiğinde ise, yargılar içerisinde imaj yönetimine ilişkin en olumlu görüş 

belirttikleri yargılar; 

• Bekleme yerlerinin fiziki şartları uygundur. 

• Sağlık işletmesinin iç dekorasyonu yeterlidir. 

biçiminde gözlemlenmiştir. 

Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin en olumsuz görüş belirtilen yargılar ise; 

• Ulusal yayın organlarında reklamları bulunmaktadır. 

• Sağlık işletmesinde sıra bekleme konusunda sıkıntı yaşanmadığını düşünüyorum. 

• Yerel yayın organlarında reklamları bulunmaktadır. 

olarak belirlenmiştir. 

Bu saptamalar doğrultusunda, çalışmada uygulanan Dış Paydaş Anketi bağlamında 

katılımcıların Kurumsal İmaj Yönetimi’ne ilişkin algılarının genel olarak olumlu olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Demografik özelliklere ilişkin karşılaştırmalarda ise; dış paydaş katılımcıların 

Kurumsal İmaj Yönetimi algılarının cinsiyet, yaş, meslek, öğrenim düzeyi ve aylık gelire 

göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; dış paydaşların özellikle sağlık işletmesi çalışanlarının 

davranışlarını, kurumsal iletişim becerilerini ve tutarlı yaklaşımlarda bulunmalarını, 

hizmet satın alanlara yönelik sağlanan kolaylıkları ve hizmet çeşitliliğini önemsedikleri 

görülmektedir. 

İç paydaşlar açısından değerlendirmede bulunulduğunda ise; kurum içi iletişim 

sürecinin, işletmenin sahip olduğu olanakların ve çalışma şartlarının uygunluğunun öncelikle 

önemsendiği görülmektedir. Bu yönüyle de, iç paydaşların ve dış paydaşların kurumsal imaj 
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algısına yönelik olarak baz aldıkları temel belirleyiciler arasında farklılıklar olduğu 

görülmektedir. 

Özetle, araştırma sonucunda, tüketicilerin sağlık işletmesi kurumsal imajını 

değerlendirmede 5 ana boyuttan etkilendikleri saptanmıştır. Tüketiciler sağlık işletmesine 

iliksin kurumsal imaj tanımı yaparken; personel kıyafeti, kurumsal iletişim, personel 

davranışı ve tutarlılık, tüketici kolaylık maliyetleri, hizmet çeşitliliği ve bölümler arası erişim 

faktörlerinden etkilenmektedir. Sağlık isletmesi çalışanları ise; personel kıyafeti, binanın 

fiziki koşulları ve personel davranışından etkilenmektedir. 

Bu belirlemeler çerçevesinde, sağlık işletmelerinin Kurumsal İmaj Yönetimi 

çerçevesinde belirlemelerde bulunurken, aşağıda verilen hususları göz önünde 

bulundurmaları önerilebilir; 

• Sağlık işletmelerinde, personelin iletişim becerileri geliştirilmeli ve sağlık hizmeti 

satın alanların içerisinde bulundukları özel durumlar gözetilerek iletişim kurulmasına 

özen gösterilmelidir. 

• Sağlık işletmeleri de, diğer ürün ya da hizmet sunumunda bulunan işletmeler gibi 

halka gereği ve yeteri kadar tanıtılabilmeli ve işletmenin tanıtımının yapılabilmesi 

adına gerekli düzenlemelerde bulunulmalıdır. 

• Sağlık işletmesi çalışanlarının nitelik düzeylerinin artırılmasına yönelik, periyodik 

olarak eğitim programları düzenlenmelidir. 

• Sağlık hizmeti satın alan tüketicilerin, içerisinde bulundukları özel durumlarda 

gözetilerek, hizmet satın alımlarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. 

• İşletme içi koordinasyonun sağlıklı bir işleyişe sahip olabilmesi için gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Sağlık hizmeti satın alan tüketicilerin beklenti düzeylerinin ne derecede karşılandığının 

belirlenebilmesi amacıyla, periyodik olarak anket uygulamaları yapılmalıdır. 

Sağlık işletmelerinin, günün gerektirdiği donanımlara sahip olabilmeleri ve teknolojik 

gelişmeleri takip edecek şekilde koordine edilmeleri sağlanmalıdır 
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ATIK YÖNETİMİ 

 

Yasemin Baskındağlı
134

 

Doç. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu
135

 

ÖZET 

Bu projede hastane içinde etkin/kolay/yönetilebilir bir atık takip yönetim sistemi geliştirdik.  

Sistemin özelliklerinden bir tanesi basit ve taşınabilir olmasıdır. Sistem bir el okuyucusu, kontrol nokta 

butonu, sistem data transfer cihazı ve surver’dan oluşur. Sistem software planlama ve dolayısıyla 

değiştirme özelliklerine sahiptir. İstenilen tipte ve büyüklükte hastane, özel klinikler, üniversite 

hastaneleri, gibi yerlerde uygulanabilir ve geliştirilebilir.  

Otomasyon kısmında genel kural , atık üreticilerinin ve toplayıcılarının senkronize 

çalışmalarıdır. Otomasyon atık denetiminin  anında online İntranet ya da internet ortamından surver’a 

verilecek IP numarası sayesinde  farklı yerlerden kontrol imkanını sağlar, böylelikle surver’a, 

denetimin her koşulda rahatlıkla bağımsız olarak  farklı atık üreticilerinin ve toplayıcıların karşılıklı 

kontrol edilebilme imkanı vererek online atık takip imkanı verir.  Bu bakımdan sistemin kuruluşu atık 

üreticilerine ve toplayıcılarına zamanında ve ulaşılması istenen noktalara kadar gitme ve işin 

gereklerini yapma konusunda belirli bir şartlanma getirmesi açısından güzeldir. 

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, otomasyon, bilgi sistemleri 

 

1. GİRİŞ : 

Dünya nüfusunun zaman içinde artması sonucu ve gelişen teknolojiyle birlikte, giderek 

tüketim toplumu haline gelmekteyiz ve bu nedenle gün geçtikçe atık miktarı ve çeşitliliği de 

artmaktadır.  

Hastaneler  toplumun her kesiminden insanın içinde bulunduğu, din, mezhep, etnik köken, yaş, 

cinsiyet, vb. farkları ortaya koymadan insanlara hizmet veren  sirkülasyonunun hızlı olduğu karmaşık  

sosyo-teknik sistemlerdir. Bu nedenle karmaşık birçok işkolunu/işgücünü bir arada bulundururlar. 

Hastaneler haricinde hiçbir yerde elektronik cihazların sürekli kullanımları, ağır malzemelerin 

taşınması, kimyasal maddeler ile işlemler, radyoaktif maddelerin kullanımı, enfeksiyon riski taşıyan 

biyolojik materyaller ve kesici delici aletler bir arada bulunmamaktadır. Sağlık kuruluşlarında üretilen 

atıklar bu nedenle hem hasta, hem çalışan hem de çevre için büyük bir risk oluşturmaktadır.  Gelişen 

teknoloji ve bilimsel çalışmalar nedeniyle atık miktarı özelikle hastaya kullanılan  disposbl 

malzemelerin kullanımıyla beraber Hastane içinde gün geçtikçe artmaktadır. (ACU Sağlık Bill Dergi 

2011(2):131-140)  

 Gelişmekte olan ülkelerde,  atık depolama yerleri ve atıkların hastaneden uzaklaştırılması ile 

ilgili sorunlar yaşanırken, düşük gelirli ülkelerde tehlikeli veya tehlikeli olmayan evsel nitelikli atıklar 
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aynı ortamda toplanabilmektedir.  WHO 2000 yılında yayınladığı bir araştırmada, kontamine şırınga 

iğnelerinin, 21 milyon Hepatit B virüsü(HBV) enfeksiyonları, iki milyon hepatit C virüsü 

enfeksiyonları ve dünya çapında 260 000 HIV enfeksiyonlarına neden olduğunu tahmin etmektedir. 

Şırıngalar güvenli bir şekilde imha edilmiş olsa idi bu enfeksiyonların çoğunun önlenebileceği 

öngörülebilirdi. Haziran 2000'de Vladivostok’da (Rusya) bir çöplükte süresi dolan çiçek aşısını içeren 

cam ampullerin direkt çöpe imha edilmeden atılması sonrasında orada yaşamakta olan atılan cam 

ampullerle oynayan altı çocuğa   çiçek hastalığının hafif bir formu (vaccinia virüsü) bulaşmıştır.   

Çocuklara bulaşan Enfeksiyon  her ne kadar hayati tehlike yaratmadıysa da  aşının ampuller atılmadan 

önce koruyucu amaçlı kullanılmış olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. WHO  Waste from health-care 

activities Sağlık atıklarının uygun arıtılması ve bertarafı, riskleri azaltmasına rağmen, dolaylı sağlık 

riskleri, yanlış arıtma veya bertaraf yoluyla çevreye, zehirli, kirletici salınımı ile olmaktadır.  

Genel olarak tanımlamak istersek; 

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar 

verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü 

maddedir.  

Atık Yönetimi: evsel, tıbbi ve tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı 

toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, 

atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile 

kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme-kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir. 

Atıkların oluşumlarından bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 

yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesi gereklidir. 

2. ATIK YÖNETİMİ NASIL YAPILMALIDIR 

Atık üreticisi, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar 

vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Oluşan tüm atıkların ayrı toplanması, geçici 

depolanması ve Bakanlıkça çevre lisansı verilen (geri kazanım/bertaraf/sterilizasyon) tesislere 

gönderilmesi esastır. Atık toplayıcılarının da en az üreticiler kadar sorumlulukları vardır.  

2.1. Atık Yönetiminin Adımları Uygulanabilir ve verimli bir Atık Yönetimi için 

aşağıdaki adımların uygulanması gerekir.  

2.1.1. Atık Yönetimi Sürecinde Yer Alan Sorumluları Belirlemek: Atığa ait işlemlerin 

tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için ilk adım olarak bu konuda bir sorumlu belirlenmeli ve 

bu kişi tarafından yeterli sayıda personelden oluşan bir Çevre birimi oluşturulmalıdır. Sorumlu 

tarafından atık toplamakla görevli personeller, atık geçici depolama alanı sorumlusu gibi diğer görev 

paylaşımları da yapılmalıdır.  

2.1.2. Atığın Tanımlanması: Tesiste ortaya çıkan tüm atıklar ilk önce tanımlanmalı ve 

kaynakları belirlenmelidir. İlk olarak belediye tarafından alınan evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj 

atıkları ve endüstriyel nitelikli atıklar (tehlikeli atıklar, atık yağlar, kontamine (herhangi bir tehlikeli 

atık/atık yağ bulaşmış) ambalaj atıkları belirlenmelidir. Bunların oluşum sıklığı ve miktarları tespit 

edilmelidir. Bu atıkların hangi mevzuata tabi olduğu, nasıl toplanması, taşınması, geçici depolanması 

gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususlar belirlenmelidir. 

2.1.3. Kaynağında Ayrı Toplama: Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması için bu 

atıkların oluştuğu yerlere yeterli büyüklükte ve sayıda atığın türüne ve niteliğine uygun konteynırlar 

konmalıdır(Tehlikeli atıklar için kapalı konteynırlar kullanılmalıdır. Her bir konteynırlar üzerine, 

içerisine atılacak atığın türünü belirten bilgi ve uyarı etiketleri yazılmalıdır. Eğer mümkünse farklı 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fmediacentre%2Ffactsheets%2Ffs253%2Fen%2F&source=web&cd=1&ved=0CGUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fmediacentre%2Ffactsheets%2Ffs253%2Fen%2F&ei=fbWzT_PQBInP4QSUnK2MCQ&usg=AFQjCNE5Gf77PTAa5-eWYeqKAshwfHS1qQ
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fmediacentre%2Ffactsheets%2Ffs253%2Fen%2F&source=web&cd=1&ved=0CGUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fmediacentre%2Ffactsheets%2Ffs253%2Fen%2F&ei=fbWzT_PQBInP4QSUnK2MCQ&usg=AFQjCNE5Gf77PTAa5-eWYeqKAshwfHS1qQ
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atıklar için farklı renklerde konteynırlar da kullanılabilir. Bu şekilde bir uyulama atıkların kaynağına 

ayrı toplanmasındaki başarıyı yükseltecektir.  

2.1.4. Personel Eğitimi: Gerek atık yönetiminden sorumlu ekibe, gerekse tüm personele 

atık yönetimi konusunda eğitim/bilgi verilmeli, herkesin üzerine düşen vazifeleri bildirilmeli ve 

atıkların ayrı toplanması konusunda herkesin hassasiyet göstermesi hususları hatırlatılmalıdır. Bu 

konuda gerekli hizmet içi eğitimler belirli periyotlarla yapılmalıdır. 

2.1.5. Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması: Kaynağında farklı konteynırlarla ayrı 

olarak toplanan atıkların tesis içerisinde güvenli ve mevzuata uygun şekilde geçi depolanması için bir 

“Geçici atık Depolama Alanı” kurulmalıdır. Tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları ve evsel atıklar için 

farklı depolama sahaları kurulabilir. Tehlikeli atıkların geçici depolanacağı alan; tesis sahası 

içerisinde, sızdırmaz beton zeminli, üzeri kapalı, dökülme ve sızıntılara karşı önlem alınmış, farklı 

atıklar için farklı bölümler oluşturulmuş ve farklı atıkların bu bölümlerde ayrı olarak uygun şekilde 

(gerektiğinde konteynır içerisinde) depolanacağı bir alan olmalıdır. Bu alandaki bölümlerde 

depolanan atıkların isimleri yazılır. Bölümlere ve atık depolanması için eğer konteynır kullanılıyorsa 

konteynır üzerine atığın kodu, depolama tarihi gibi bilgiler yazılır. Bu bölüme yetkisiz kişilerin 

girişlerine karşı önlem alınır. Ayrıca bu sahada yangına ve acil durumlara karşı tedbir alınır. Aynı 

şekilde ambalaj atıkları ve evsel atıklar için kullanılan alanda yağmur, rüzgar gibi etkenlerle atıkların 

etrafa dağılmasına karşı önlem alınır. 

2.1.6. Ön İşlem: Ambalaj atıkları, tehlikeli atık ile kontamine olmuş ambalajlar (mesela 

boya tenekeleri) depolanırken ve taşınması esnasında daha az yer kaplaması için mümkünse 

sıkıştırılmalıdır. Sulu atıklar ise mümkün olduğunca susuzlaştırılmalıdır. Bu önlemler ağırlık ve 

maliyet açısından firmaya önemli ekonomik avantaj sağlamaktadır. 

2.1.7. Atıkların Bertaraf / Geri Kazanıma Gönderilmesi: Geçici depolama alanındaki 

atıkların bertaraf/geri kazanımı için araştırma yapılmalı bu konuda lisanslı tesislerle görüşme 

yapılarak atığı alacak yetkili tesis seçilmelidir.Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan “ön 

lisans ve lisans” ibareleri “çevre lisansı” olarak değiştirilmiştir. Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 

27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 

Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı” ifade temektedir. İşletmelere verilen çevre lisansı 5(beş) 

yıl süre ile geçerlidir. 

2.1.8 Kayıtların Tutulması: Yapılan tüm işlemlere ait kayıtların düzenli olarak tutulması 

gerekir. Bu da atık beyan formlarının düzenlenmesinde, atık Yönetim Planlarının hazırlanmasında ve 

olası revizyonlarda kolaylık sağlar. 

3. HASTANE ATIKLARININ İÇERİĞİ 

Hastane atıklarına yüzde olarak içeriğine bakılınca, ilk sırayı; plastik(%46), 

kağıt(%34),sıvı(%12), cam(%7.5), metal(%0,4) maromik (%0.1) ve diğer(%0.1) atıklarının izlendiği 

görülmektedir.(Uluslararası Hastane Yönetimi Kongresi/01-03 Haziran 2007 Mersin syf:1275-1302) 

 

4. TIBBİ ATIK MİKTARI ve PROJEKSİYONU 

Tıbbi atık miktarının, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan yeni yatak yatırımlarına 

paralel olarak 2012 yılında 113.274 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

Türkiye'deki devlet ve özel hastanelerden kaynaklanan çöpün fiziksel kompozisyonunu 

belirlemek amacıyla Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1995 yılında "Hastane Çöp Kompozisyon 

Araştırması" yapmış ve şu sonuç çıkmıştır. Devlet ve özel hastanelerden çıkan toplam katı atık miktarı, 

fiziksel kompozisyon dağılımı açısından incelendiğinde, devlet hastanelerinde yatak başı günlük 1,92 

kg. tıbbi, 0,38 kg. evsel katı atık ve 0,09 kg geri kazanılabilir  madde olmak üzere toplam 2,39 kg atık 

oluşurken, özel hastanelerde 2,01 kg. tıbbi, 1,35 kg. evsel katı atık ve 0,98 kg. geri kazanılabilir madde 

olmak üzere toplam 4,34 kg atık oluştuğu belirlenmiştir. 
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Poliklinik başı günlük tıbbi katı atık miktarı ise devlet hastanelerinde 0,05 kg, özel hastanelerde 0,18

 bulunmuştur.  (http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/EylemPlan/atikeylemplani.pdf 01 

Temmuz 2012) 

 

 

5. ATIK YÖNETİMİNDE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ 

Sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların yönetiminin iyi olmaması sonucu tıbbi atıkların çevre 

sağlığını etkilediği bilindiği halde bilinçlenme ve eğitim eksikliğine bağlı olarak çevre sağlığına 

verilen değerin az olması sonucu ‘’ Hastane atıklarıyla ilgili riskler konusunda farkındalık eksikliği, 

uygun atık yönetimi, bertaraf sistemlerinin olmaması, yetersiz finansal durum ve insan kaynakları, 

konuya verilen düşük öncelik,  sağlık ile bağlantılı en yaygın sorunlardır. Birçok ülkede uygun 

düzenlemeler olmaması ve düzenlemelerin uygulanması için yeterli uygun insan iş gücü bulunmaması 

ciddi bir eksiklik olarak görülmektedir. Önemli diğer bir sorun da atıkların taşınması ve bertarafı için 

sorumluluk sahibi yetkilendirilmiş çalışanların olmamasıdır. ‘’ TAF Preventive Medicine Bulletin, 

2011:10/6 631-640’’ da Hastane Temizlik Hizmetleri Personelinin Tıbbi Atıkların Toplanması, 

Taşınması ve Depolanması İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesine yönelik yapılan bir 

araştırmada, Çalışanların tıbbi atıkları tıbbi asepsi ilkelerine uygun toplamaları konusunda eğitilmeleri, 

doğru uygulamaların pekiştirilmesi için kontrollerin yapılması ve görsel uyaranların kullanılması  

gerektiği önerilmiştir.   

Sağlık atıklarının güvenli ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek için, finansal 

analizlerin yapılmış,uygun atık yolunun oluşturulup iyi eğitimli personel iş gücüyle bertaraf  sisteminin 

iyi kurulup tüm maliyetlerin doğru hesaplanmış olması gerekmektedir.  

5.1 İyileştirilmesine yönelik adımlar:  

Tıbbi atık yönetimi konusunda iyileştirmeler aşağıdaki temel unsurlara dayanmalıdır:  

Çağdaş bir atık yönetimi, kısıtlı kaynakların efektif kullanılmasının iyi planlanması sonucu 

oluşturulabilir. Eldeki parasal ve personel kaynaklarının verimli, maksimum seviyede, tüm atıkların 

planlı ve en kısa sürede toplanması temel amaç olduğundan teknolojik imkanlar kullanılarak bir 

otomasyon sistemi kurmak gereklidir. Bu gereklilik bu projenin de temel amaçlarından biridir. 

Atık işleyicileri iğne batması, yaralanması ve toksik veya bulaşıcı maddelere maruz kalma 

gibi risklerin altındadır. Sağlık atıklarıyla ilgili riskler konusunda sağlık çalışanlarının 

bilinçlendirilmesi,  atıkları toplarken tehlikelerden insanları korumak için, güvenli ve çevre dostu 

yönetim seçenekleri işlenmesi, depolanması, taşınması, atık tedavisi gibi koruyucu uygulamalar 

gerekmektedir. Hastanelere konuyla ilgili uyum gibi çok büyük sorumluluklar düşmektedir ve atık 

üreticilerinin/toplayıcılarının sürekli hizmet içi eğitimleri alması gerekmektir. 

Sağlık kuruluşlarında sıvı tıbbi atıklar için ayrı yönetim sisteminin oluşturulması ve çevre 

dostu filtreleme sistemlerinin ivedilikle uygulanmasına yönelik yaygınlaştırmanın yapılması gereklidir. 

Bu projede atık takibinin üreticiden toplayıcıya, toplayıcıdan depolanması gereken noktaya 

varış anına kadar geçen zamanı kontrol edebilen ve denetleyen online hastane içi atık takip sistemi 

oluşturarak, atık bertaraf sistemini daha iyi yönetilebilir hale gelmesini sağlayacağı görüşü 

benimsenmektedir. 

 

http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/EylemPlan/atikeylemplani.pdf%2001%20Temmuz%202012
http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/EylemPlan/atikeylemplani.pdf%2001%20Temmuz%202012
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6. SAĞLIK YÖNETİCİLERİ İÇİN SİSTEM MODELLERİ 
Hastanelerde karşılaştığımız bir çok problem  bize sayısız sorunla karşı karşıya olduğumuzu 

gösterir. Bu sorunlar karşısında yöneticilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Kalite iyileştirme 

konusunun öncüsü olan Edward Deming ‘’ problemlerin sistem tarafından yaratıldığını ve siteminde 

yönetime ait olduğunu’’ ifade etmektedir. Bu bağlamda Kalite çok uzun soluklu bir iştir. Kısa 

dönemler kalite iyileştirme açısından yeterli değildir. Sağlık yöneticileri için Kalite süreçlerinin iyi 

planlanmış uygun otomasyon sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.  

 

Nasıl ki yol haritaları bize doğru yolu gösteriyor ise sistem modelleri de bize doğru yolu 

gösterir. sağlık yöneticileri için çalıştıkları örgüt içerisinde uygulayıp geliştirebilecekleri bir çok sistem 

modelleri mevcuttur. Bunlardan bazıları; Örgüt tasarım modeli, Üç temel süreç modeli, Sosyo-ekolojik 

çerçeve ve Malcolm baldridge ulusal kalite modelidir. Malcolm baldridge ulusal kalite modelin de 

‘’Ölçme, analiz ve bilgi yönetimi’’ Örgüt kültürünün etkinliğini göstermektedir. Sağlık faaliyet 

performansını iyileştirmenin temelini oluşturur. (www. baldrige.gov) 

 

Sağlık sektöründe bilgi yönetimi, raporlama, finansal hizmetler gibi sektöre ilişkin bir çok 

konuda artık elektronik bilgi sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi sistemlerinin kullanımıyla elle 

yazım gibi yöntemler eskide kalmaya başlamış ve yerini otomasyon sistemlerine bırakmaya 

başlamıştır. Sağlık yöneticisi geçmişteki olayların bugünkü olayları nasıl şekillendirdiğini ve bunun 

yanında geçmişteki karar alma stratejilerini ve yönergelerin şimdiki ve gelecek amaçlarına ulaşma 

başarısını nasıl etkilediğini anlamalıdır. 

 

7. ATIK KONTROL YÖNETİM SİSTEMİ 
Atık Yönetimi, evsel, tıbbi ve tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı 

toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, 

atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile 

kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme-kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir. Verimli bir 

atık yönetimi için, yukarıda belirtilmiş olan süreçleri yönetmek için bütüncül bir sistem gereklidir. Atık 

yönetim sistemi, çevresel, mekânsal ve atık özelliklerinde zamana bağlı olarak meydana gelebilecek 

çeşitli değişikliklere uyum sağlayabilecek esneklikte olmalıdır 

Hastane içinde atık planlaması yapılmalıdır: Planlamanın verimli olması, toplanacak atık 

miktarına bağlıdır. Atık oluşum miktarı ise öncelikle hastane içinde bulunan insan sayısı ve atık üretim 

alanlarının özelliklerine  bağlıdır. Bu sebeple sağlık kuruluşunda atık oluşabilecek her yer için atık 

planları  birimlere özel yapılmalıdır.  

Bilişim teknolojilerinin kullanılması, atık oluşumu ve akışını kontrol etmeyi, atık azaltma 

uygulamalarının performansını ölçmeyi, atık oluşumuna ilişkin istatistiki projeksiyon yapabilmeyi, 

üretilen atık türlerinin sınıflandırılmasını yapabilmeyi, tüm bilgilerin merkezi bir yapı içerisinde 

değerlendirilmesi ile en uygun  atık yönetim sisteminin belirlenmesini sağlar. Belirlenen otomasyon 

destekli Atık Yönetim Sistemi üretim, toplama ve sevk konularını işleyerek, sistemin ilk yatırım ve 

işletme maliyetlerini planlamayı temin eder. Tüm sistemler kanun, yönetmelik, mevzuatlara uyumlu 

olarak planlanmak zorundadır.  
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Şekil.1. Doğru Ve Etkin  Atık Yönetim Sistemi  

Gelişen teknoloji ve yasal düzenlemeler çevre hizmetlerinin daha iyi ve detaylı yönetimini 

gerektirmektedir. Atık üreticilerine/toplayıcılarına yenilikçi hizmetler sunmak için, TKY standartları 

gereği yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi etkin/kolay/yönetilebilir bir atık takip sistemi geliştirdik. Bu 

otomasyon sisteminin mevcut özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Otomasyon kısmında genel kural , atık üreticilerinin ve toplayıcılarının senkronize 

çalışmalarıdır. Otomasyon atık denetiminin  anında online İntranet ya da internet ortamından surver’a 

verilecek IP numarası sayesinde  farklı yerlerden kontrol imkanını sağlar, böylelikle surver’a, 

denetimin her koşulda rahatlıkla bağımsız olarak  farklı atık üreticilerinin ve toplayıcıların karşılıklı 

kontrol edilebilme imkanı vererek online atık takip imkanı verir.  Bu bakımdan sistemin kuruluşu atık 

üreticilerine ve toplayıcılarına zamanında ve ulaşılması istenen noktalara kadar gitme ve işin 

gereklerini yapma konusunda belirli bir şartlanma getirmesi açısından güzeldir. Hastane içerisinde atık 

üreten noktalar, toplandığı alanlar belirlenerek toplayıcı personelin iş planının yapılması maksadıyla 

kontrol noktası olarak belirlenir. Kontrol noktaları istenilen program dahilinde( çalışma saatleri-

istenilen günler) planlanarak atık toplama güzergahı tespit edilir. Örneğin; bir hastanenin acil- 

laboratuvar-ameliyathane-doğumhane gibi atık üreten noktaları olduğunu varsayalım. Toplayıcı 

personelin tura başlangıç noktası birinci kontrol noktası olup turun başlangıç saatini belirleyecektir. 

Sonra sırasıyla laboratuvar-ameliyathane-doğumhane gibi belirlenen alanların  kontrol noktalarına 

gidilerek buradan elinde ki elektronik cihaz ile her uğradığı kontrol noktasında gerekli data bilgisini 

vermiş tarih-saat-olay bilgilerini sisteme kaydettirmiş olacaktır. Toplanan atıklar son kontrol merkezi 

olan geçici atık depolama noktasına geldiğinde toplayıcı personel elektronik cihazını kontrol noktasına 

dokundurduğunda tüm tur boyunca kaç adet atık topladığını kontrol noktalarına saat kaçta uğradığını 

öğrenmiş oluruz. Toplayıcı personelin topladığı materyalin kontrol altında tutulabilmesi, üretici 

personelin ürettiği atık miktarının tamamının toplandığının kontrol edilmesine bağlıdır. Bu amaçla 

kontrol noktası olarak belirlediğimiz atık üretim noktalarının  görevli temizlik personeli de benzer bir 

elektronik data sistemiyle üretilmiş atıkların kaç adet olduğu, ne zaman ve kimin tarafından getirildiği 

gibi bilgileri sisteme kaydetmiş olduğundan üretilen her atığı, toplandığı bağımsız iki noktadan 

karşılıklı kontrol edilebilme imkanına sahip olunur. Bu sayede hastane gibi hijyenin hayati gereklilik 

olduğu bir yerleşkede üretilen atıkların hepsinin üretim anından kısa bir süre sonra, asıl bulunmaları 

gereken yer olan hastalardan uzak, geçici depolama alanlarına kontrol içerisinde getirilmiş olduğunu 

sistemde görebiliriz. Yapılan tüm eylemlerin (üretim-toplama) kontrolü ve kaydı istenildiği an çıktı 

alınabildiği gibi otomatik olarak surver’da depolanır. Bu maksatla tek bir hastaneye uygulanabilen bu 

sistem aynı merkezden istenilen sayıda hastane, poliklinik ya da özel kliniklerin yönetilmesi 

mümkündür. 

Sistemin özelliklerinden bir tanesi basit ve taşınabilir olmasıdır. Sistem bir el okuyucusu, 

kontrol nokta butonu, sistem data transfer cihazı ve surver’dan oluşur. Sistem software planlama ve 

dolayısıyla değiştirme özelliklerine sahiptir. İstenilen tipte ve büyüklükte hastane, özel klinikler, 

üniversite hastaneleri, gibi yerlerde uygulanabilir ve geliştirilebilir. 

 Bir sonraki bölümde program ara yüzünün kullanım şekli slaytlar eşliğinde anlatılacaktır.  
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Atık Yönetimi maksadıyla otomasyon programı arayüz başlangıç sayfası yukarıda görüldüğü gibidir. 

Aşağıdaki bölümlerde değiştirilebilecek ve kontrol edilebilecek kısımlar teker teker anlatılacaktır. 

 

Belirlediğimiz noktaların, kontrol noktası olarak belirlenmesi istediğimiz sayıda hastanede istediğimiz 

sayıda kontrol noktası belirleyebiliriz. 

 

Atık toplayıcı ve atık üretim noktalarındaki personellerin belirlenmesi ve sisteme işlenmesi kırmızı 

daire ile işaretlenmiş olan butona basılarak, çıkan ekranda istenilen sayıda personel kayıt edilir. 

 

Personel ve kontrol noktaları belirlendikten sonra personelin karşılaşması muhtemel olay dizileri ekle 

butonu kullanılarak eklenir. Ekranda atık kontrol noktalarında örnek olarak toplanacak torba adedi olay 

olarak belirtilmiştir. 
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Program girdileri ana girdileri olan Kontrol noktası, personel ve olay seçenekleri belirlendikten sonra 

uygulanacak  güzergahın (burada tur olarak belirtilmiştir) tespiti işlemine yeşil dairedeki tur butonuna 

basılarak geçilir. Örnekte ABC ve DEF hastaneleri ve hastane içerisindeki kontrol noktaları 

gösterilmiştir. Hastane ve kontrol sayıları istenilen isimler altında ve istenilen sayıda önceden kontrol 

noktası olarak girilmiş veriler içinden planlanabilir. 

 

Bir önceki adımda belirlenmiş kontrol güzergahı program butonuna basılarak seçilmek istenen hastane 

için planlanır. Planlama başlangıç saatleri, haftalık gün seçenekleri gün içerisindeki tekrar zamanları 

olmak üzere ekle butonu kullanılarak girilir.  

Bu kısma kadar olan tüm adımlar Atık Kontrol Programının girdi bölümleri olup, bu aşama 

sonrasında program kullanıma hazırdır. Önceki bölümler programda değişiklik ve eklem maksadıyla 

tekrar kullanılabilir. 

Bu adımdan sonra çalışan Atık Kontrol Programının denetleme fonksiyonları anlatılacaktır. 

 

Programın denetleme fonksiyonlarının birincisi olan Temel Rapor bölümüne kırmızı işaretli butona 

basılarak giriş yapılır. Temel raporun özelliği kontrol edilmek istenen bir çok konunun filtre seçeneği 

kullanılarak detaylandırılmasına imkan tanıması açısından önemlidir.  

 

Bu ekranda kırmızı ile işaretlenmiş bölümde filtre uygulayarak tarih bölümlerini, saat dilimlerini, 

hangi rota güzergahlarını seçmek istediğimizi, kontrol noktalarını, personel, olay ve hastane 

seçeneklerini ayrı ayrı görebiliriz.  
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Programın kontrol edilmek istenen tarih ve saat dilimleri takvim kısmından seçilerek araştırma 

butonuna ardından araştırma butonuna basılarak. Ekranda görülen detaylara ulaşılabilir. 

 

Rota güzergahı seçilmesi için önce rota butonuna ardından araştırma butonuna basılarak istenilen rota 

filtresi kullanılarak sadece örnekte görüldüğü gibi ABC hastanesi ekranda görüntülenmiştir. 

 

Kontrol noktası butonuna ardından araştırma butonuna basılarak sadece istenilen kontrol noktası 

faaliyetleri izlenilebilir. 

 

Personel butonuna ardından araştırma butonuna basılarak tek bir personel yada hepsinin yaptıkları 

faaliyetler gözlemlenebilir. 
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Olay filtre seçeneği kullanılarak araştırma butonuna basılarak üretici ve toplayıcıların kaç adet atık 

torbası ürettikleri/topladıkları görülebilir. 

 

Çeşit filtre seçeneği ve araştırma butonuna basılarak belirlenmiş olay durum raporları (personel, 

kontrol noktası, el terminali, batarya durumları) seçenekler filtrelenebilir. 

 

Müşteri filtre bölümü ve ardından araştırma butonuna basılarak istenilen müşteri (Hastane, Klinik v.b.) 

görülebilir.Temel rapor filtrasyon sistemi bize tek tek olduğu gibi birkaç farklı filtreleme imkanı 

sağlayarak kontrol edilmek istenen seçenekleri de arttırabilir. Örneğin zaman, personel ve olay 

seçenekleri süzülerek ayrı bir denetleme sağlanabilir ve bu örnekler çoğaltılabilir. 

 

Tur detayları butonuna basılarak yukarıda görülen ekran karşımıza çıkar, çeşit ve zaman dilimleri 

seçilerek toplayıcı personelin turu vaktinde/erken/geç/kaçırmış olma durumları görülerek turun 

denetlenmesi sağlanır. 



 
 

1475 
 

 

Nöbet raporları butonuna basılarak, çeşit kısmından turun vaktinde/geç veya kaçırılmış olduğu, zaman 

kısmından istenilen tarih diliminin seçildiği, rota ve müşteri kısmından istenilen hastane ve güzergahın 

belirlendiği ekran seçilir. Yapılan atık toplama işlemlerinin başarı durumları özet ve araştırma 

butonlarına basılarak ilgili bilgilere ulaşılabilir. 

 

Harita raporu seçeneğinde kontrolünü sağladığımız tüm hastanelerin krokileri, atık kontrol noktaları ve 

dolayısıyla tüm atık güzergahları belirlenmiş ve kullanıcıların/denetleyicilerin yararlanmasına 

sunulmuştur. Birden fazla hastanenin kontrolünde bu seçenek önemli bir bilgi olarak programa 

yerleştirilmiştir. 

 Yukarıda bahsedilen tüm denetleme adımlarında soft ortamda görüntülediğimiz tüm denetleme 

bilgileri Excel formatında hard kopya olarak dosyalanmak maksadıyla print alınabilir. 

 

Yukarıda ki cihazlar otomasyon sistemimizin parçalarıdır. 

 

Atık kontrol sistemimizin en önemli özelliği tek bir merkezden bir veya birden fazla 

hastanenin internet veya intranet bağlantısı ile online takibini sağlamasıdır. 

8. SONUÇ: 
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 Sonuç olarak Atıklar üretildikleri andan itibaren çevresel etkileri açısından zararlı ve kirletici 

unsurlardır. Bu unsurların üretilmesini engellememizin imkanı olmadığına göre bunların üretildikleri 

andan itibaren en kısa ve en hızlı yol ile ortamdan uzaklaştırıldıklarından emin olmamız gerekir. 

Yönetim bu hızın ve yol planının kontrolünden sorumludur. Bu sorumluluk yönetene, eksiksiz, kazasız 

ve dakik olmayı  zorunlu kılar. Bilişim teknolojileri ve otomasyon, yönetime hata payını minimize 

etmek, hızı ve yolu planladığı şekilde uygulama olanağı sağlar. Planlama geçmiş tecrübelerin 

günümüze aktarılmasını, aktif kontrolde tecrübe edilmiş hassas planlamaların düzgün uygulanmasını 

sağlar. Bu sistemi atık yöntemine uygularken amacımız, hasta ile hasta edeni birbirinden ayırmak ve 

Ülkemizde basından da takip edilen çeşitli hastane enfeksiyonlarını önlemektir. Bu sistemin 

yaygınlaşması ve geliştirilmesi ile bir çok alanda kullanılabilir olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemin 

zaman, miktar ve personel hatasının kontrol edilebilmesi zorunlu olan her birimde kullanılabilmesi için 

geliştirme sürecine devam ediyoruz. 
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1. GİRİŞ 

Verimliliği artırma yöntemlerinden biri olan iş analizi, neredeyse hiç yatırım yapılmaksızın 

hastanelerde üretimin artmasını sağlar. İş analizi işletmelerde kullanılmakta olan üretim faktörlerinden 

en yüksek düzeyde yararlanabilmek için bu faktörler arasındaki ilişkilerin sistematik bir biçimde 

düzenlenerek ölçülmesi amacıyla yapılan çalışmalara denir (Tengilimoğlu vd., 2012: 240). İş analizi 

ile mevcut sistem incelenerek gereksiz faaliyetler elimine edilir ve söz konusu işin en kısa zamanda, en 

az enerji harcayarak ve en düşük maliyetle yapılması sağlanır. İş analizinin birincil amacı yapılan iş 

hakkında bilgi vermektir. İşin ne olduğunu, neden yapıldığını, nasıl gerçekleştirildiğini, o işin 

yapılması için gerekli niteliklerin ne olması gerektiğini inceleyen bir yöntemdir (Özgen vd., 2002: 55). 

İş analizi yaparken zaman ve hareket etütlerinden yararlanılır. Bu nedenle öncelikle bir mamul veya 

metotla ilgili bütün olayların akışını gösteren iş akış şemalarının belirlenmesi, süreçlerin tanımlanması 

ve iyileştirme yapılacak alanların belirlenmesi açısından önemlidir (Karapınar, 2006).  Bu nedenle, 

işlevsel bağımlılığı son derece yüksek olan sağlık işletmelerinde iyileştirme çalışmalarına 

başlayabilmek için iş akış şemaları öncelikli planlanması gereken işler arasındadır.  

 

2. AMAÇ VE YÖNTEM 

 

Bu araştırma, hastane işletmelerinde süreçlerin analiz edilerek, hizmet sürecinin nasıl ve ne kadar 

sürede yapıldığı ve daha iyi nasıl yapılabileceğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 Araştırmada tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgiler elde etmek için tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin poliklinik süreçleri oluşturmakta olup, 

örneklem olarak Dâhiliye, Göğüs ve Ortopedi poliklinikleri seçilmiştir. Her bir poliklinik için 

polikliniklere muayene için başvuran hastalardan rastgele seçilmiş 10 hastanın süreç içerisindeki tüm 

aşamaları tek tek gözlemlenmiştir.  
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Araştırmanın sınırlılığı sadece belirtilen üç poliklinikte süreçlerin incelenmiş olmasıdır. Araştırmada 

süreçlerin belirlenmesinde ilgili literatür bilgileri ve çalışan personel görüşlerinden yararlanılmıştır. 

Süreçlerin belirlenmesinden sonra muayene olmak için gelen hastalarla birlikte tüm süreçler takip 

edilerek gerekli bilgiler toplanmıştır.  

 

3. BULGULAR 

 

Şekil 1’de genel olarak iş akışları belirtilen üç poliklinikten (Ortopedi, Göğüs Hastalıkları ve Dahiliye) 

toplam 30 hastanın gözlemlenmesi sonucunda elde edilen verilere ilişkin bulguların değerlendirilmesi 

ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Her bir polikliniğe ait ortalama bulgular aşağıda belirtilmiştir.  
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Şekil 1: Poliklinik Muayene Süreci 

3.1. Ortopedi Polikliniği Muayene Süreci 

Ortopedi polikliniğinde hasta kayıt işlemleri ortalama 4dk ve muayene için 23dk bekleyen hastaların 

muayene süresi ortalama 4dk sürmektedir. Tetkik yaptırmak zorunda olan hastaların tetkik süreleri 

laboratuar için bekleme süresi 37dk ve işlem süresi 29dk, radyoloji için ise bekleme süresi 37dk ve 

işlem süresi 9dk bulunmuştur. Ortalama 15,5dk’da sonuçları alarak sonuçları göstermek için ortalama 

34dk beklendikten sonra 12dk içinde sonuç gösterme işlemi bitmiştir. Buna göre kayıp zaman 

yaşamayan bir ortopedi hastası toplam 2 saat 53,5 dakikada işlemlerini tamamlayarak hastaneden 

ayrılabilmektedir. 

 

3.2. Dâhiliye Polikliniği Muayene Süreci  

Dâhiliye polikliniğinde hasta kayıt işlemleri ortalama 4dk ve muayene için 14dk bekleyen hastaların 

muayene süresi ortalama 5dk sürmektedir. Tetkik yaptırmak zorunda olan hastaların tetkik süreleri 

laboratuar için bekleme süresi 22dk ve işlem süresi 2dk sürmüştür. 17dk bekleyerek sonuçları 4dk 

içinde göstermesiyle işlemleri tamamlanmıştır. Süreç akışında ortalama 4 saat 20 dakikalık bir zaman 

kaybı yaşanmıştır. Bu da bazı hastaların sonuçlarını almadan ya da göstermeden hastaneden 

ayrılmalarına neden olmuştur. Buna göre Dâhiliye polikliniğine gelen bir hasta 5 saat 38 dakikada 

bütün işlemlerini tamamlayabilmektedir.  

 

3.3. Göğüs Hastalıkları Polikliniği Muayene Süreci 

Göğüs hastalıkları polikliniğinde hasta kayıt işlemleri ortalama 4dk ve muayene için 25dk bekleyen 

hastaların muayene süresi ortalama 10dk sürmektedir. Tetkik yaptırmak zorunda olan hastaların 

laboratuar için bekleme süresi 12.5dk ve işlem süresi 2,5dk, radyoloji için bekleme süresi 58dk ve 

işlem süresi 15dk ve solunum testi için bekleme süresi 7dk ve işlem süresi 2dk sürmüştür. 23,5 

dakikada sonuçları alan hasta, 48 dk bekleyerek 9 dakikada sonuçları gösterdikten sonra hastaneden 

ayrılmıştır. Buna göre Göğüs Hastalıklarına gelen bir hasta yaklaşık ortalama 3 saat 36,5 dakikada tüm 

işlemlerini yaparak hastaneden ayrılabilecektir.  

 

4. SONUÇ 

 

Örgütlerin yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için değişikliklere adapte olmaları ve belirli 

zaman aralıklarında süreç iyileştirme çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Personelin işbölümü ve 

hasta dağılımının doğru planlanmaması sonucunda yığılmalar ve uzun bekleme süresi gibi sorunların 

çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle yeterli sayıda personel istihdam edilmeli, randevulu sisteme 

geçilmeli ve sonuçları gösterme işlemi sırayla ve her hastaya belirli bir süre ayrılarak 

gerçekleştirilmelidir.  
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