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Değerli Okurlarımız,

Ülkemizde ve dünya’da birçok ülkede, daha kaliteli sağlık hizmet sunumunu sağla-
mak için en ideal yöntemleri geliştirmek ihtiyacı, kaçınılmaz olarak tüm sağlık politi-
kası belirleyicilerinin ana tartışma konusu haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerinde kali-
tenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi; kalite kültürünün kurumların her basamağına ve 
her çalışanına yayılmasını ve aktif katılımı gerekli kılmaktadır. 

Kalitenin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde teorik ve pratik bilgiler kalitenin yö-
neticiden çalışanlara, hem de çalışanlardan yöneticilere doğru hareket eden dinamik 
bir süreç olduğunu göstermektedir. Çok kabul gören bir ifade ile kalite kültürünün 
kurumda her basamakta gelişmesini sağlamak gerekmektedir. Bu kültürün geliştiril-
mesinde ilk basamak, çalışanlar ve yöneticilerde farkındalık oluşturmak, hataları bir 
öğrenme fırsatı olarak gören bir ekip ruhu oluşturmak, sonrasında kurumda kalite 
ikliminin gelişmesini sağlamak ve bu iklimi sürekli kılmaktır. 

Kurumlarımız çalışmalarında ana eksen olan “Hizmet Kalite Standartları” nı esas ala-
rak “Hasta ve Çalışan Güvenliği”ne odaklanmalı ve gelişimi sürekli kılmalıdır.

Dergimizin bu sayısında “Radyasyon Güvenliği, Hasta Hakları, Hasta Şikâyetlerinin 
Değerlendirilmesi, Hastanelerde Performans Analizleri, Performansa Medya Gözüyle 
Bakış ve Mobbing” konularında birbirinden değerli çalışmaları sizlerle paylaşacağız. 
Dergimize değerli çalışmalarını gönderen tüm araştırmacılara teşekkürlerimi sunar, 4. 
sayımız için katkılarınızı beklediğimizi bildirmek istiyorum.

Son olarak bitmek tükenmek bilmeyen kalite yolculuğumuzda; sağlık hizmetlerinin 
vatandaşlarımıza daha kaliteli biçimde ulaştırılarak onların memnuniyetlerinin kazan-
dırılmasına ayrıca etkili ve verimli bir yönetimle bunun gerçekleştirilmesinde katkıda 
bulunacağına inandığım bu araştırmaların amacına ulaşması dileğiyle hepinize saygı-
larımı sunarım.

Prof. Dr. Adnan ÇİNAL
Editör
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Duygu KIRGIN TOPRAK1

Bayram ŞAHİN2

ÖZET 

Sağlık hizmetlerinde hasta odaklı bakımın temel alındığı günümüzde, sağlık kurum-
ları hastaların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için hasta deneyimlerini göz 
önüne almak zorundadırlar. Bu temelde hastaların ihtiyaç ve beklentilerini tanımak ve 
hasta ve yakınları ile uzun süreli ilişki kurmak isteyen sağlık kurumları etkili bir hasta 
ilişkileri yönetimi, diğer bir deyişle hasta şikâyet yönetim sistemi kurgulamalıdırlar. 
Hasta şikâyet yönetim sistemi, hastaların deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve beklentile-
rini kuruma aktaran stratejik bir yönetim aracıdır. Hasta şikâyet yönetim sistemi ile 
sağlık kurumları hizmet sundukları hasta profilini tanıyarak, gerek hasta bakımında 
gerekse de kurum içi düzenlemelerde hastalar tarafından algılanan performansları-
nı değerlendirebilirler. Türkiye’de özel hastaneler kadar hizmet kalitesini arttırmayı 
hedefleyen kamu hastaneleri de hizmet sundukları hastaların değerlendirmeleri göz 
önüne almalıdırlar. Bu çalışmada Türkiye’de kamu hastanelerinin hasta şikâyet yöne-
tim sistemi incelenerek var olan şikâyetlerin karakteristik özelliklerine, hastanelerin 
türüne, bölgesel gelişmişlik düzeyine, nüfus yoğunluğu ve hekim sayısına göre nasıl 
bir dağılım gösterdiğini ve nasıl sonuçlandığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalış-
manın bulguları kamu hastanelerinde var olan şikâyetlerin özellikleri ve dağılımları 
hakkında önemli bilgiler sunmakta olup bu hastanelerde verilen hizmetlerin kalitesini 
değerlendirmede önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şikâyet Yönetimi, Hasta Şikâyetleri, Bakım Kalitesi, Kamu Hastaneleri.

1 Uzm. Fzt., Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi ABD, duygukirgin@
yahoo.com 

2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sağlık İdaresi Bölümü, baysahin@hacettepe.edu.tr
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ABSTRACT

Today, health sector is based on patient centered care, so if health care institutions 
want to meet the needs and expectations of patients, they have to take into account 
patient experiences. On this basis, health institutions which want to recognize needs 
and expectations of patients and establish long term relationship with patients and 
their relatives, must edit an effective patient relationship management; in the other 
word patient complaint management system. Patient complaint management system 
is strategic management tool which is transfered patients’ experiences, needs and 
expectations to institution. Health institutions are able to recognize patient profile that 
they served and evaluate performance perceived by patients is about care and internal 
arrangements with patient complaint management system. In Turkey, public hospitals 
which are aimed improving service quality to priviate hospitals should consider 
patients’ reviews. This paper is looked into Turkish public hospitals’ patient complaint 
management system and aimed to introduce how complaints distribution according 
to characteristic features of complaints, hospitals type, regional development level, 
population density and number of physicians and how complaints result. This study 
findings show important information about features of public hospitals’ complaints 
and their distributions. Also, this paper is provided important information about 
evaluation of public hospitals service quality.    

Key Words: Complaint Management, Patient Complaints, Quality of Care, Public Hospitals.
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GİRİŞ

Sağlık sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı ve istikrarlı bir 
şekilde büyümektedir. Rekabetin giderek arttığı bu sektörde sağlık işletmeleri 
içinde bulundukları pazarı iyi tanımak ve tanımlamak zorundadırlar. Büyüyen 
pazar içinde ayakta kalmak isteyen sağlık işletmeleri, beşeri ve iktisadi kaynak-
larını etkin ve verimli kullanmak zorunda oldukları gibi değişen hasta ihtiyaç ve 
beklentilerini de karşılamak zorundadırlar.

Günümüzde tedavi uygulamalarında söz sahibi olmak isteyen, hasta hakları ko-
nusunda bilinçli ve teknolojik ilerlemelerin farkında olan bir hasta profili mevcut-
tur. Artık hastalar bir ürün ya da hizmeti beğenmedikleri takdirde alternatiflerini 
değerlendirmektedirler. Bu noktada sağlık işletmeleri müşteri kaybetmemek için 
farklı yöntemler denemek zorundadırlar. Bu temelde müşterilerinin ihtiyaç ve 
beklentilerini tanımak ve müşterileri ile sağlam ve uzun süreli ilişkiler kurmak 
isteyen sağlık işletmelerinin etkili bir hasta ilişkileri yönetimi diğer bir deyişle 
hasta şikâyet yönetimini kurgulamaları gerekmektedir.

Hasta şikâyet yönetim sistemi, hasta deneyimlerini, beklentilerini ve ihtiyaç-
larını sağlık kurumuna aktaran stratejik bir yönetim aracıdır (Allen vd., 2000: 
218-225; Department of Health, Social Services and Public Safety, 2009; Frie-
le vd., 2008: 2-9; Bosch ve Enriquez, 2005: 31-36). Etkili bir şikâyet yönetim 
sistemi örgüte iki önemli fırsat sunar. Bunlardan ilki müşterilerin (hastaların) 
beklentilerinin neler olduğunu göstererek örgüte müşterilerini tanıma imkanı 
verir. İkincisi ise örgütte iyileştirilmesi gereken alanların neler olduğunu gös-
tererek sistematik iyileştirme programlarının oluşturulmasında yol gösterici 
olur (Gilly vd., 1991: 300). Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur 
müşterilerden gelen tüm şikâyetlerin not edilmesidir. Colwell vd. (2003: 404-
406)’ne göre hasta şikâyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde not edilmesi ile 
memnuniyetsizliğin nerelerde olduğunu tespit etmek mümkündür ve bu saye-
de daha gerçekçi ve amaca uygun kalite iyileştirme programları belirlenebilir. 
Hasta odaklı bakımı hedefleyen sağlık kurumları, hasta şikâyetleri ile hasta 
memnuniyetini arttırabilir ve hasta bakım sürecinin kalitesini iyileştirebilirler. 
Bu açıdan bakıldığında etkili bir hasta şikâyet yönetimi sistemi, örgütün kalite-
sinin iyileştirilmesini ve performansının arttırılmasını sağlamaktadır (Powers 
ve Bendall-Lyon, 2002). 
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Türkiye’de gerek kamuda gerekse özel sektörde sağlık kurum ve kuruluşla-
rında verimliliği arttırmak, israfı azaltmak, vatandaşa daha hızlı ve sorunsuz 
hizmet sunmak için, insan ve teknoloji faktörlerini etkin kullanarak, hasta 
şikâyet yönetimi sisteminin kurulması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı 2006 
yılından itibaren Türkiye genelinde tüm hastanelerinde hasta şikâyet yönetim 
sisteminin ilk basamağı olan hasta şikâyetlerini kaydetmeye başlamıştır. Bu 
çalışmada, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin hasta şikâyet yönetim sisteminin 
incelenerek, mevcut şikâyetlerin nasıl bir dağılım gösterdiğinin belirlenmesi 
ve illerin bölgesel gelişmişlik düzeyine göre anlamlı farkın olup olmadığının 
incelenmesi amaçlanmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ŞİKAYET YÖNETİMİ

Hasta Şikâyet Yönetimi

Lovelock ve Wright (2002: 101-120)’a göre şikâyet, hizmet tecrübesinde ya-
şanan tatminsizliğin üçüncü bir şahsa veya kuruma resmi olarak ifade edilme-
sidir.

Şikâyetler hastalardan gelen aktif geri dönüşlerdir ve şikâyetler sayesinde 
sağlık kurum ve kuruluşları dışarıdan nasıl algılandığını görebilmektedirler. 
Harrington vd. (2000: 248)’ne göre de şikâyetler, örgütün kalitesinin hastalar 
açısından nasıl değerlendirdiğini gösteren önemli bir göstergedir. Bu neden-
le sağlık kurumlarının hasta şikâyetlerini değerlendirmek için hasta şikâyet 
yönetim sistemini kurmaları, var oluşlarının temel nedeni olan hastalar tara-
fından nasıl algılandıklarını görebilmeleri açısından büyük bir avantaj sağla-
yacaktır.

Hasta şikâyet yönetimi sistemi, hasta ile kurum arasında kuvvetli ilişki ku-
rulmasına, hasta kabul öncesi ve sonrası tanı yönetimi ve kordinasyonu ile 
destekleyici hizmetlerin oluşturulmasına olanak tanıyan bir stratejik dönüşüm 
sürecidir (Karatepe, 2011). Lynch (2003: 101-112)’e göre şikâyet yönetim sis-
temi örgütsel stratejilerin belirlenmesinde anahtar elemandır. Ona göre şikâyet 
yönetim sistemi sayesinde örgütler gerek müşteriler gerekse sağlık hizmetle-
rindeki üçüncü taraflar (third party players) tarafından nasıl algılandıklarını 
tanımlayabilir ve örgütsel performanslarını değerlendirebilirler.
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Şikâyet yönetim programları hastaların memnuniyetsizliğini tanımlayarak 
örgütün hasta bakımında hangi noktalarda aynı hataları tekrarladığını göster-
mektedir. Bu açıdan hasta şikâyetleri örgüte hizmet kalitesini arttırması için 
yol gösteren önemli bir bilgi kaynağıdır (Allen vd., 2000: 223-225).

Shaw (2000)’a göre, şikâyet yönetim sistemi “Geçen ay işletme kaç şikâyet 
aldı?, Müşterileri mutsuz eden konular ne?, Bunlar sık yaşanan problemler 
mi?, Bunların işletmeye maliyeti ne?” sorularının cevabını veren bir iyileşme 
stratejisidir. Ona göre şikâyetler anlık doğruları söyler. Yani hasta şikâyetleri 
ile hasta memnuniyet düzeyini ölçmek için yapılan hasta memnuniyet anket-
lerini kıyasladığımızda hasta şikâyetleri hastaların sistem içinde daha aktif 
oldukları bir yöntemdir. Hasta memnuniyet anketlerinde sorular başkaları ta-
rafından hazırlanır ve verilen cevaplar müşterinin soruları algılama seviyesine 
göre değişir. Daha da önemlisi anketlerin yapılmasını kurum talep eder. Oysa 
hasta şikâyet yönetim sisteminde hasta kurumdan beklentilerini ve memnu-
niyetini bildirir. Bu yüzden hasta şikâyet yönetimi sistemi hastaların bakış 
açısını daha gerçekçi olarak vurgulamaktadır. Şikâyetler sayesinde olaylar za-
manında ve daha yakından incelenebilmektedir.

Power ve Bendall-Lyon’a göre şikâyet yönetimi sürecinin altı basamağı var-
dır. Bunlar şöyle özetlenebilir;

• Şikâyetleri kalite iyileştirme aracı olarak görerek şikâyet başvurularını teş-
vik etmek

• Şikâyetleri idare edecek bir takım kurmak

• Şikâyetlerin kayıt altına alınacağı bir veri tabanı geliştirmek 

• Gelen şikâyetleri hızlı ve etkin bir şekilde çözmek

• Sistemdeki hatalı noktaları tespit etmek

• Hizmet sürecini iyileştirmek için bu bilgileri kullanarak şikâyet takip siste-
mi geliştirmek

Şikâyet yönetim sisteminde dikkat edilmesi gereken üç temel unsur vardır. 
Bunlardan ilki tüm şikâyetlerin not edilmesidir. Bunun için sağlık kurum-
larında etkili ve etkin bir bilgi sistemi oluşturulması gerekmektedir. Çünkü 
şikâyetlerin temel nedenini tanımlayabilmek için şikâyetin tüm karakteristik 
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özelliklerinin not edilmesi gerekmektedir. Sağlık kurumlarında “Kim?, Ne?, 
Nerede?, Nasıl?, Neden?, Ne zaman?” sorularına yanıt verecek bir şikâyet bil-
gi sistemi oluşturulmalıdır. İkinci önemli unsur, şikâyetlerin hemen cevaplan-
dırılmasıdır. Bu sayede hastalar kurum tarafından kendilerine verilen önemi 
hissedecek ve memnuniyetleri artacaktır. Şikâyet yönetiminde üçüncü önemli 
unsur, şikâyetlerin temel nedeninin tanımlanması ve tekrarını önlemek için 
gerekli değişikliklerin yapılmasıdır. Şikâyetlerin temel nedenini tanımlayabil-
mek için örgütsel süreçlerin tümünü basamak basamak takip etmek gerek-
mektedir. Örgütte şikâyete neden olan problemli alan(lar) keşfedildikten son-
ra bu alan(lar)daki performansın değerlendirilmesi süreci başlatılabilinir. Bu 
süreç sonucunda da ilgili alan(lar)da gereken iyileştirmeler ve  değişiklikler 
yapılarak şikâyetin tekrarı önlenebilmektedir. Yani etkili bir şikâyet yönetim 
sistemi ile örgütün büyük resmini çekip, örgütsel performansı arttırmak müm-
kündür (Shaw, 2000; Hyer ve Hite, 1996).

Sağlık kurumları açısından hasta şikâyet yönetim sistemi hastaların kendile-
rini ifade etme şansı buldukları bir platform yarattığı gibi, veri toplama ko-
nusunda da örgütte ciddi bir kolaylık sağlamaktadır (National Performance 
Review, 1996). Ayrıca bu yöntemin örgüte maliyeti yok denecek kadar azdır 
(Shaw, 2000).

Bir örgütün az şikâyet alması onun yeterli olduğunu göstermediği gibi çok 
şikâyet alması da yetersiz olduğunu göstermez. Bir örgütte şikâyetlerin az 
olması etkin bir şikâyet yönetim bilgi sisteminin olmamasından kaynaklana-
bilmektedir. Etkin bir şikâyet yönetim sistemine sahip bir örgütte şikâyet sa-
yısının fazla olması örgütün sektör içinde negatif olarak algılanmasına neden 
olmamaktadır. Tam aksine hastalardan gelen tüm geri dönüşlerin kayıt altına 
alınması, örgütün hasta memnuniyetine verdiği önemi gözler önüne sermekte-
dir (Clark vd., 1992: 42-49).

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hasta Hakları Uygulamaları

Sağlık hizmetlerinde hastanın/bireyin, pasif rolden aktif role geçişi ve sağlık 
hizmetlerinde tanı ve teşhis yöntemlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık sisteminde değişiklikler yapılması-
na neden olmuştur. Hastalar giderek artan bir şekilde, kendi sağlık bakımına 
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katılmak ve karar verme sürecinde kendi durumlarının ne olduğunu öğrenmek, 
tanılarını anlamak istemektedirler. Bu yüzden günümüzde verilen sağlık bakım 
hizmetinin kalitesi, yalnızca sağlık ekibinin tanımladığı ve belirlediği boyutta 
görülmemektedir (Gönen, 2008: 58-59). Artık hastaların sistem içinde belirleyi-
ci olduğu bir sağlık hizmeti yönetimi söz konusudur.

Değişen dünyada sağlık hizmetlerinde esas olan hasta ve hastanın haklarıdır. 
Türkiye’de 90’lı yılların sonunda hastanın hasta olarak haklarının neler oldu-
ğu konusunda farkındalık artmıştır. Konu ile ilgili olarak 01.08.1998 tarih-
li 23420 sayılı Resmî Gazete’de Hasta Hakları Yönetmeliği yayınlanmıştır. 
Buna göre hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan 
fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, 
milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alın-
mış bulunan haklarını ifade eder. Bu yönetmelik ile sağlık hizmetlerinin su-
nulmasında bazı ilkelere uyulması şart koşulmuştur. Bu ilkeler şunlardır;

a. Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli içinde yaşama hakkının, 
en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima göz önünde 
bulundurulur.

b. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak 
yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.

c. Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsi-
yet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları ile sair 
farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabi-
leceği şekilde planlanıp düzenlenir.

d. Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı hâller dışında, rızası olmaksızın 
kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

e. Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.

f. Kanun ile müsaade edilen hâller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın 
özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Bu bağlamda Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hasta hakları uygu-
lamaları 15.10.2003 tarihinde yayınlanan Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları 
Uygulamalarına İlişkin Yönerge doğrultusunda başlamıştır. Bu uygulama ile 
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hasta ve yakınlarının, mevzuatla belirlenmiş haklarını kullanabilmeleri, her 
aşamada bilgilendirilmeleri ve hastaların hak ihlallerinden korunabilmeleri ve 
gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmeleri amaçlanmış-
tır. Hasta hakları uygulamaları ilk olarak 60 hastanede başlamış, 2004 yılı 
içerisinde ülke genelinde yaygınlaştırılarak 131 hastanede uygulanmaya baş-
lamıştır. Bu uygulamalar ile toplumda hasta hakları konusunda farkındalık 
yaratılmış, sağlık çalışanları konuya duyarlı hale getirilmiştir. Ancak Sağlık 
Bakanlığı, uygulama sırasında yaşanan bazı sorunların ve tespit edilen eksik-
liklerin giderilmesi için 2005 yılında Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uy-
gulamalarına İlişkin Yönerge’de değişiklikler yapmış ve 26.04.2006 tarih ve 
3077 sayılı Makam Oluru ile Hasta Hakları Uygulama Yönergesi uygulamaya 
konmuştur.

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi’nin temel amacı, sağlık kurum ve ku-
ruluşlarında hasta hakları uygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde 
herkesin “Hasta Haklarından” faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden koruna-
bilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesin-
de hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanma-
sı ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin 
eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır. Temel insan haklarından 
biri olan hasta haklarına göre hastaların hizmetten genel olarak faydalanma, 
bilgilendirme ve bilgi isteme, sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve de-
ğiştirme, mahremiyetine saygı duyulması, tedaviyi reddetme veya durdurma, 
güvenliğinin sağlanması, dini vecibeleri yerine getirebilme, insani değerlere 
saygı gösterilmesi, saygınlık ve rahatlık görme, ziyaret ve refakatçi bulundur-
ma, şikâyet ve dava hakkı vardır.

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi doğrultusunda tüm ülkede hasta haklarının 
planlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması amacıyla 100 yatak kapasitesi 
ve üzerindeki hastanelerde hastane hasta hakları birimi ve hastane hasta hakları 
kurulu oluşturulmuştur. Bu sayede hastalar görüş ve şikâyetlerini hastane has-
ta hakları birimine bir form doldurarak bildirebilmektedir. Daha sonra şikâyet 
hastane hasta hakları kurulu tarafından değerlendirilip sonuçlandırılmakta ve 
sonuç şikâyet sahibine bildirilmektedir. Hastalar görüş ve şikâyetlerini hasta-
ne hasta hakları birimine bildirebilecekleri gibi, Sağlık Bakanlığı tarafından 
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oluşturulan web sitesi üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin 
(SABİM) 184 numaralı telefon hattından da bildirebilmektedirler. 

İl genelinde ise hasta hakları uygulamalarını koordine etmek ve değerlendir-
mek amacıyla Sağlık müdürlükleri bünyesinde Hasta Hakları İl Koordinatör-
lükleri kurulmuştur. Hasta, hastane hasta hakları birimi veya kurulu ile ilgili 
bir şüpheye veya şikâyete sahipse Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri’ne baş-
vurabilmektedir. Son olarak tüm bu birimlerin başında hasta hakları uygu-
lamaları konusunda yol gösterici olan Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde Hasta Hakları Şubesi bulunmaktadır. Hasta Hakları Şubesi, hasta 
hakları uygulamalarının kurumsallaşması, iyileştirilmesi, koordinasyonu ve 
hizmet kalitesinin arttırılmasından sorumludur. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı

Söz konusu araştırmada Sağlık Bakanlığı hastanelerinin hasta şikâyet yönetim 
sistemi incelenerek yapılan şikâyetlerin şikâyet edilen birimlere, sağlık perso-
neline, şikâyet konusuna, hastanelerin türüne (eğitim hastanesi olma durumu, 
genel veya dal hastanesi olma durumu) ve nasıl sonuçlandırıldığına ilişkin 
genel görünümünü ortaya koymak, nüfus ve hekim sayısı değişkenleri kontrol 
edildikten sonra bölgesel gelişmişlik düzeyine göre farklı olup olmadığını be-
lirlemek amaçlanmıştır. 

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı hastaneleri 
oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı Hasta Hakları Şube Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre 2006-
2009 yılları arasında Türkiye genelindeki tüm hastanelerden hasta şikâyeti 
gelmiştir. Çalışma, Hasta Şikâyetleri Şube Müdürlüğü’nün veri tabanına 2006 
yılının son altı ayında gelmiş olan 7287 hasta şikâyeti, 2007 yılında gelmiş 
olan 12932 hasta şikâyeti, 2008 yılında gelmiş olan 14014 hasta şikâyeti ve 
2009 yılının ilk altı ayında gelmiş olan 9126 hasta şikâyeti olmak üzere top-
lam 43359 şikâyet başvurusunu kapsamaktadır.
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Veri Kaynakları ve Verilerin Analizi

Araştırma, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Şikâ-
yetleri Şube Müdürlüğü’nün veri tabanına dayandırılmış olup 2006 yılının son 
6 ayı ile 2007 - 2008 yıllarını ve 2009 yılının ilk 6 ayını kapsamıştır. Verilerin 
analizinde MS Office Excel 2007 ve SPSS 15.0 programları kullanılmıştır. 

Hasta şikâyetlerinin çeşitli özellikler açısından dağılımını vermek için tanımla-
yıcı istatistiklerden (ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımı gibi) 
yararlanılırken yapılan şikâyetlerin bölgesel gelişmişlik düzeyine göre farklılık 
gösterip göstermediğini incelemek için tek yönlü varyans analizi ve kovaryans 
analizlerinden (Analysis of Covariance- ANCOVA) yararlanılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 81 il bölgesel gelişmişlik 
düzeyine göre altı grupta toplanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2006). Ancak, has-
ta şikâyetlerinin illerin gelişmişlik düzeyi yanında illerin nüfusuna ve hekim 
sayısına bağlı olarak da değişmesi öngürüldüğünden bölgesel gelişmişlik dü-
zeyine göre yapılacak karşılaştırmalarda illerin nüfusunun ve hekim sayısının 
da kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada illerin nüfus büyük-
lüğüne ve aktif olarak çalışan hekim sayısına ortak/kovaryet (covariate) de-
ğişken olarak yer verilmiştir. İllerin nüfus büyüklüğü ile ilgili veriler Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun 2000 yılı genel nüfus sayımı verilerine dayandırılırken 
(tuik.gov.tr), hekim sayısı ile ilgili veriler Sağlık Bakanlığı’nın 2008 yılı veri-
lerine dayandırılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2008). Verilerin analizinde anlamlı-
lık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir.

BULGULAR

Bu çalışma 2006-2009 yılları arasında Hasta Hakları Şube Müdürlüğü veri 
tabanına gelen toplam 43359 hasta şikâyet başvurusunu kapsamaktadır. Buna 
göre Şekil 1’de görülebileceği gibi 2006 yılının son altı ayında yapılan 7287 
şikâyet toplam şikâyetlerin %16,8’ini, 2007 yılında yapılan 12932 şikâyet 
%29,8’ini, 2008 yılında yapılan 14014 şikâyet %32,3’ünü ve 2009 yılının ilk 
altı ayında yapılan 9126 şikâyet toplam şikâyetlerin %21’ini oluşturmaktadır. 
Elde edilen 2009 yılı verilerinin sadece ilk altı ayı kapsadığını düşündüğü-
müzde hasta şikâyetlerinin her yıl arttığını söylemek mümkündür. 
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Şekil 1. Yıllar İtibariyle Hasta Şikâyetleri Sayısı

Tablo 1’e baktığımızda şikâyet başvurularının %72’sinin kadın hastalar, 
%28’inin erkek hastalar tarafından yapıldığı görülmektedir. Yine Tablo 1’e 
göre, en çok şikâyet başvurusu yapan yaş grubu %30,7 ile 41 yaş ve üzeri has-
talar iken, en az şikâyette bulunan %13 ile 25 yaş ve altı hastalardır. Okuryazar 
olmayanların yaptıkları şikâyetlerin toplam şikâyetler içerisindeki payı sadece 
%1,8 iken en fazla şikâyette %34,2 ile lise grubu hastalar bulunmuştur. Bunu 
%31,8 ile ilköğretim, %29,8 ile üniversite grubu hastalar takip etmektedir. 
Şikâyette bulunan hastaların meslekleri incelendiğinde, %4,7’sinin çalışmadı-
ğı, %12,5’inin işçi, %12,6’sının emekli, %15,3’ünün ev hanımı, %17,6’sının 
serbest meslek sahibi ve %19’unun kamu personeli olduğu görülmüştür. Buna 
göre kamu hastanelerini en çok şikâyet eden yine kamu personelidir. 

Tablo 1. Şikâyette Bulunan Hastaların Çeşitli Özellikleri İtibariyle Dağılımı

 Sayı %

Cinsiyet   

Kadın 31198 72,0

Erkek 12161 28,0

Yaş Grupları   

25 yaş ve altı 5628 13,0

26-30 yaş 9425 21,7

31-35 yaş 8504 19,6

36-40 yaş 6474 14,9

41 yaş ve üzeri 13328 30,7
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Tablo 1 Devamı Sayı %

Eğitim Düzeyi   
Okuryazar değil 762 1,8
İlköğretim 13805 31,8
Lise 14847 34,2
Üniversite 12921 29,8
Lisansüstü 1024 2,4
İstihdam Durumu   
Çalışmıyor 2051 4,7
Diğer 7946 18,3
Emekli 5479 12,6
Ev hanımı 6621 15,3
İşçi 5418 12,5
Kamu personeli 8220 19,0
Serbest meslek/iş sahibi 7624 17,6

Hasta şikâyetlerinin hastanelerin türüne göre dağılımlarına baktığımızda toplam 
şikâyetlerin %73,2’sinin eğitim ve araştırma statüsünde olmayan hastanelere 
ilişkin olduğu, buna karşın %26,8’inin eğitim ve araştırma hastanesi statüsün-
de olduğu görülmüştür (Şekil 2). Buna göre eğitim araştırma statüsünde olan 
hastanelerin, hastaların ihtiyaçlarını giderme ve beklentilerini karşılama konu-
sunda eğitim araştırma statüsüne sahip olmayan diğer hastanelerden daha başa-
rılı olduğunu söylemek mümkündür. Şekil 3’e baktığımızda genel hastanelere 
yapılan şikâyetlerin (%80,2), dal hastanelerine yapılan şikâyetlerden (%19,8) 
yaklaşık 4 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Oysa çalışmada kullanılan veri-
lerin ait olduğu tarihlerde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 950 hastanenin 720 tanesi 
genel hastanedir. Yani Türkiye genelindeki kamu hastanelerinde genel hastane-
lerin sayısı dal hastanelerinin yaklaşık 3 katı kadar iken, genel hastanelerin dal 
hastanelerine göre şikâyet edilme potansiyeli 4 kat daha fazladır. 

Şekil 2. Hasta Şikâyetlerinin Eğitim Veren-Vermeyen Hastanelere Göre Dağılımı

11632
(%26,8)

31727
(%73,2)

Eğitim Hastanesi
Eğitim Hastanesi Değil
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Şekil 3. Hasta Şikâyetlerinin Hastanelerin Genel-Dal Hastanesi Olma Durumuna 
Göre Dağılımı

8583
(%19,8)

34776
(%80,2)

Dal Hastanesi
Genel Hastane

Şikâyet başvurularının hastane birimleri itibariyle dağılımlarına bakıldığında 
en çok şikâyet alan hastane biriminin %45,6 ile poliklinik hizmetleri oldu-
ğu görülmektedir (Şekil 4). Bunu %15,3 ile acil ve ilk yardım hizmetleri ve 
%12,4 ile klinik hizmetlerin takip ettiği görülmüştür. En az şikâyette bulunu-
lan birim destek hizmetlerden sayılan otelcilik hizmetleridir (%0,7). Hastane 
birimleri ile ilgili oranlara dikkat edildiğinde en çok şikâyet alan birimlerin 
tamamının idari kadrolardan çok tanı ve tedaviden direkt sorumlu birimler-
le ve buralarda çalışan sağlık profesyonelleri ile ilgili olduğu görülmektedir. 
Buna göre toplam şikâyetlerin %84,1’i acil, ameliyathane, klinik, poliklinik, 
laboratuvar ve yoğun bakım hizmetleriyle ilgilidir. Yani şikâyette bulunulan 
birimlerin %96,5’i tıbbi birimler ile ilgilidir (Tablo 2). 

Şekil 4. Hasta Şikâyetlerinin Hastane Birimleri İtibariyle Dağılımı

Hastanelerin eğitim araştırma hastanesi olma durumuna göre tıbbi ve tıbbi 
olmayan birimler ile ilgili yapılan şikâyet sayılarına bakıldığında eğitim araş-
tırma hastanelerine yapılan şikâyetlerin %95,7’sinin tıbbi birimler ile ilgili 
olduğu, eğitim araştırma hastanesi statüsünde olmayan hastanelerde ise bu 
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oranın %96,7 olduğu görülmüştür. Buna göre eğitim araştırma hastanelerinde 
tıbbi birimlerden doğan şikâyetlerin sayısı her ne kadar diğer hastanelerden 
%1 daha düşük ise de yapılan analiz sonucunda bu oranın anlamlı olduğu 
bulunmuştur (Tablo 2). Yani eğitim araştırma hastanelerinde tıbbi birimler ile 
ilgili var olan şikâyet sayısı eğitim araştırma statüsünde olmayan hastanelere 
göre anlamlı derecede daha azdır. Bu durumda eğitim araştırma hastanelerinin 
tıbbi olarak daha iyi hizmet verdiğini söylemek mümkündür.

Tablo 2. Şikâyet Edilen Birimlerin Hastanelerin Eğitim Hastanesi Olup Olmamasına 
Göre Karşılaştırması

 
 

Tıbbi birimlere 
ilişkin şikâyetler

Tıbbi olmayan 
 birimlere ilişkin şikâyetler Toplam

Eğitim Hastanesi
Sayı 11136 496 11632
% 95,7 4,3 100,0

Eğitim Hastanesi Değil
Sayı 30690 1037 31727
% 96,7 3,3 100,0

Toplam
Sayı 41826 1533 43359
% 96,5 3,5 100,0

X2=24,736; p<0,001

Tablo 3 genel hastaneler ile dal hastanelerinde şikâyet edilen birimlerin ne ka-
darının tıbbi birimler ile ilgili olduğunu göstermektedir. Buna göre genel has-
tanelere yapılan şikâyetlerin %96,7’si tıbbi birimler ile ilgili iken %3,3’ü tıbbi 
olmayan birimlerle (halkla ilişkiler, otelcilik, sosyal hizmetler) ilgilidir. Dal 
hastanelerinde ise var olan şikâyetlerin %95,7’si tıbbi birimler, %4,7’si tıbbi 
olmayan birimler ile ilgilidir. Yapılan analiz sonucunda bu farkların anlamlı 
olduğu bulunmuştur. Yani dal hastanelerinin tıbbi birimleri genel hastanelere 
göre daha iyi hizmet veriyor denilebilir. 

Tablo 3. Şikâyet Edilen Birimlerin Hastanelerin Dal Hastanesi ve Genel Hastane 
Olmasına Göre Karşılaştırması

 
 

Tıbbi birimlere 
ilişkin şikâyetler

Tıbbi olmayan 
 birimlere ilişkin şikâyetler Toplam

Dal Hastanesi
Sayı 8211 372 8583
% 95,7 4,3 100,0

Genel Hastane
Sayı 33615 1161 34776
% 96,7 3,3 100,0

Toplam
Sayı 41826 1533 43359
% 96,5 3,5 100,0

X2=20,008; p<0,001
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Şekil 5’te görülebileceği gibi en çok şikâyet edilen meslek grubu %56,6 ile 
hekimlerdir. Unvanlarına göre şikâyet edilen hekimlerin oranına bakıldığında 
%35’inin uzman hekim, %11,8’inin pratisyen hekim olduğu görülmektedir. 
Hekim grupları arasından en az şikâyet alan grup %0,2 ile başasistan ve klinik 
şef yardımcılarıdır. Şikâyette bulunan hekim dışı sağlık personelinin oranla-
rına bakıldığında en çok şikâyet alanların %10,3 ile hemşire/sağlık memuru 
olduğu, %8,5 ile sekreter/güvenlik/temizlik personelinin hemşireleri izlediği 
görülmüştür. En az şikâyet alan meslek grubu yine %0,2 ile eczacılar ve sos-
yal hizmet uzmanlarıdır.

Şekil 5. Hasta Şikâyetlerinin Şikâyet Edilen Personele Göre Dağılımı

Hastanelerin eğitim araştırma hastanesi olma durumuna göre şikâyet edi-
len personelin dağılımına baktığımızda (Tablo 4), eğitim araştırma hasta-
nelerindeki hekimlerin şikâyet edilme oranının %52,5, eğitim araştırma 
statüsünde bulunmayan hastanelerde ise %58,1 olduğu bulunmuştur. He-
kimler gibi hemşire ve diş hekimleri de eğitim araştırma hastanesi olma-
yan hastanelerde daha çok şikâyet edilmiştir. Ancak hekim ve hemşire dı-
şında diğer tüm sağlık personeli eğitim araştırma hastanelerinde daha fazla 
şikâyet edilmiştir. Eğitim araştırma hastanelerinin temelinde asıl eğitim 
alan grubun hekimler olduğu göz önüne alındığında, hekimlerin eğitim 
aldıkları sürece daha az şikâyete neden olacak şekilde hizmet sunduklarını 
söylemek mümkündür.
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Tablo 4. Şikâyet Konusu Olan Personelin Hastanelerin Eğitim Hastanesi Olup 
Olmamasına Göre Karşılaştırması

  Eğitim 
Hastanesi

Eğitim Hastanesi 
Değil Toplam

Hekim
Sayı 6107 18421 24528

% 52,5 58,1 56,6

Diş Hekimi
Sayı 179 1997 2176

% 1,5 6,3 5,0

Fizyoterapist
Sayı 32 94 126

% 0,3 0,3 0,3

Eczacı
Sayı 30 65 95

% 0,3 0,2 0,2

Sosyal Hizmet Uzmanı
Sayı 32 74 106

% 0,3 0,2 0,2

Psikolog
Sayı 49 93 142

% 0,4 0,3 0,3

Hemşire/Sağlık Memuru
Sayı 932 3541 4473

% 8,0 11,2 10,3

İdari Personel
Sayı 378 885 1263

% 3,2 2,8 2,9

Sekreter/Güvenlik/Temizlik 
Personeli

Sayı 1330 2347 3677

% 11,4 7,4 8,5

Diğer
Sayı 2563 4210 6773

% 22,0 13,3 15,6

Toplam
Sayı 11632 31727 43359

% 100 100 100

X2=1106,214; p<0,001

Sağlık personelinin hastanenin genel veya dal hastanesi olmasına göre şikâyet 
edilme dağılımlarına baktığımızda (Tablo 5) genel hastanelerdeki hekimle-
rin dal hastanelerindeki meslektaşlarına göre %14,8 daha çok şikâyet edildi-
ği görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda, hekimler gibi sekreter/güvenlik/
temizlik personeli ile idari personelin de genel hastanelerde dal hastanelerine 
göre daha çok şikâyet edildiği bulunmuştur. Sağlık hizmetlerinde önemli bir 
yeri olan hemşirelerin dal hastanelerinde genel hastanelere göre %1,6 daha 
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çok şikâyet edildiği görülmektedir. Hemşireler gibi diş hekimi, fizyoterapist, 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanları da dal hastanelerinde daha çok şikâyet 
almaktadırlar (Tablo 5).

Tablo 5. Şikâyet Konusu Olan Personelin Hastanelerin Dal Hastanesi ve Genel 
Hastane Olup Olmamasına Göre Karşılaştırması

  Dal Hastanesi Genel Hastane Toplam

Hekim
Sayı 3836 20692 24528

% 44,7 59,5 56,6

Diş Hekimi
Sayı 1144 1032 2176

% 13,3 3,0 5,0

Fizyoterapist
Sayı 40 86 126

% 0,5 0,2 0,3

Eczacı
Sayı 19 76 95

% 0,2 0,2 0,2

Sosyal Hizmet Uzmanı
Sayı 23 83 106

% 0,3 0,2 0,2

Psikolog
Sayı 40 102 142

% 0,5 0,3 0,3

Hemşire/Sağlık Memuru
Sayı 992 3481 4473

% 11,6 10,0 10,3

İdari Personel
Sayı 233 1030 1263

% 2,7 3,0 2,9

Sekreter/Güvenlik/Temizlik 
Personeli

Sayı 680 2997 3677

% 7,9 8,6 8,5

Diğer
Sayı 1576 5197 6773

% 18,4 14,9 15,6

Toplam
Sayı 8583 34776 43359

% 100,0 100,0 100,0

X2=1830,074; p<0,001

Şikâyet nedenleri incelendiğinde (Şekil 6) ise en çok şikâyet konusunun 
%45,2 ile hizmetten genel olarak faydalanamama olduğu, saygınlık ve rahat-
lık görememenin %26,6, bilgilendirilmemenin %6,2 ile bunu takip ettiği tes-
pit edilmiştir. Hastaların en az şikâyette bulundukları konu ise %0,1 ile dini 
vecibeleri yerine getirememedir. 
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Şekil 6. Hasta Şikâyetlerinin Konu İtibariyle Dağılımı

Şikâyetlerin nasıl sonuçlandığı ile ilgili olarak Şekil 7 incelendiğinde; top-
lam şikâyetlerin %55,3’ü için “Hasta Hakları İhlali Yok” kararının verildiği, 
%10,6’sının ise “Hasta Hakları İhlali Var” şeklinde değerlendirildiği tespit 
edilmiştir. Başvuruların %13,4’ü kapsam dışı bulunmuştur. Şikâyetlerin sade-
ce %0,9’unun adli konu olarak değerlendirildiği görülmüştür.

Şekil 7. Hasta Şikâyetlerinin Nasıl Sonuçlandırıldığı

Şikâyet sonuçlarının hastanelerin eğitim araştırma hastanesi olma durumuna 
göre nasıl sonuçlandığına bakıldığında (Tablo 6), eğitim araştırma hastanele-
rinde “hasta hakları ihlali olduğu” yönündeki kararların toplam şikâyet baş-
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vuruları içindeki payı %9,9 iken, bu yüzde eğitim statüsünde olmayan hasta-
nelerde %10,9 olarak gerçekleşmiştir. Ancak “hasta hakları ihlali olmadığı” 
yönündeki kararların ise eğitim araştırma hastanelerinde %50,8, eğitim araş-
tırma statüsünde olmayan hastanelerde ise %57 olduğu görülmüştür. Diğer 
yandan, eğitim araştırma hastanelerine ilişkin yapılan şikâyetlerin %6,8’inin 
sistemin işleyişinden kaynaklandığına karar verilirken eğitim araştırma statü-
sünde olmayan hastanelerde bu oranının %3,3 olduğu bulunmuştur. Buna göre 
eğitim araştırma hastanelerinin kurum içinde doğan olumsuz şartlardan, daha 
çok sistemi sorumlu tuttuğunu söylemek mümkündür.

Tablo 6. Hasta Şikâyet Sonuçlarının Hastanelerin Eğitim Araştırma Hastanesi Olma 
Durumuna Göre Karşılaştırması

  Eğitim Hastanesi  
Değil

Eğitim 
Hastanesi Toplam 

Adli Konu 
Sayı 268 108 376

% 0,8 0,9 0,9

Diğer 
Sayı 3073 1765 4838

% 9,7 15,2 11,2

Hasta Hakları İhlali Var
 

Sayı 3439 1156 4595

% 10,9 9,9 10,6

Hasta Hakları İhlali Yok
 

Sayı 18041 5906 23947

% 57,0 50,8 55,4

Hazırlık Aşamasında
 

Sayı 511 162 673

% 1,6 1,4 1,6

Kapsam Dışı 
Sayı 4333 1472 5805

% 13,7 12,7 13,4

Kurulda
Sayı 92 31 123

% 0,3 0,3 0,3

Sistemin İşleyişinden 
Kaynaklanan 

Sayı 1044 789 1833

% 3,3 6,8 4,2

Teknik Konu 
Sayı 823 230 1053

% 2,6 2,0 2,4

Toplam 
Sayı 31624 11619 43243

% 100,0 100,0 100,0

X2=561,561; p<0,001

Hasta şikâyetlerinin bölgesel dağılımı incelendiğinde ise toplam şikâyetlerin 
%33’ünün üç büyük ilde toplandığı görülmüştür. Bölgelere göre en fazla şikâ-
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yetin yapıldığı iller incelendiğinde; Marmara bölgesindeki 10 il arasında en 
çok şikâyet gelen ilin %18,7 ile İstanbul, İç Anadolu bölgesinde 14 il arasın-
dan en çok şikâyet gelen ilin %9 ile Ankara, Ege bölgesindeki 8 il arasında en 
çok şikâyet gelen ilin %5,3 ile İzmir, Akdeniz bölgesindeki 7 il arasında en 
çok şikâyet gelen ilin %3,1 ile Antalya, Karadeniz bölgesindeki 16 il arasında 
en çok şikâyet gelen ilin %1,7 ile Trabzon, Doğu Anadolu bölgesindeki 13 il 
arasında en çok şikâyet gelen ilin %1,4  ile Erzurum ve son olarak Güneydoğu 
Anadolu bölgesindeki 13 il arasında en çok şikâyet gelen ilin %1,3 ile Gazian-
tep olduğu görülmüştür. Tablo 7’de Türkiye genelindeki tüm şehirlerden hasta 
şikâyeti başvurularının yapıldığı görülmektedir.

Tablo 7. Hasta Şikâyetlerinin Bölgesel Olarak Dağılımı

Bölgeler Bölgedeki 
İl Sayısı

Hasta Şikâyetinin  
Geldiği İl Sayısı

Hasta Şikâyeti  
Sayısı

En Çok Şikâyetin  
Olduğu İl

Marmara 10 10 12984 İstanbul (%18,7)

İç Anadolu 14 14 9816 Ankara (%9)

Ege 8 8 6102 İzmir (%5,3)

Akdeniz 7 7 4497 Antalya (%3,1)

Karadeniz 16 16 4781 Trabzon (%1,7)

Doğu Anadolu 13 13 2366 Erzurum (%1,4)
Güneydoğu 
Anadolu 13 13 2813 Gaziantep (%1,3)

Toplam  81 81 43359  

En fazla şikâyetin yapıldığı ilk 10 hastanenin bulunduğu iller incelendiğinde 
ise beşinin İstanbul’da, 3’ünün Ankara’da, diğer ikisinin Konya ve Antalya’da 
hizmet verdiği görülmüştür. 

Tablo 8. Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Göre Hasta Şikâyetlerinin Karşılaştırması

Bölgeler N Ort. Ss. F p

1 8 2445,9 2524,6

10,975 0,000

2 16 649,9 395,8

3 18 329,1 181,4

4 13 197,8 95,7

5 9 345,2 173,1

6 17 105,3 91,1

Toplam 81 535,3 1019,4
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Hasta şikâyet sayısı bölgesel gelişmişlik düzeyine göre karşılaştırıldığında 
(Tablo 8), anlamlı farklılıkların olduğu (F=10,975; p<0,001) ve 1. Bölgedeki 
beş ildeki [İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa (Dinçer vd., 2003: 58)] 
ortalama şikâyet sayısının 2.445,9 ile diğer bölgelerden çok daha fazla oldu-
ğu görülmüştür. Ancak sözkonusu bu durumun bölgelerin nüfus yoğunluğu 
ve illerdeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı hekim sayısından da kaynaklanabile-
ceği düşünüldüğü için bir sonraki aşama olarak illerin nüfus büyüklükleri-
nin ortak değişken olarak dikkate alındığı Ancova analizi yapılmıştır. Yapı-
lan analiz sonucunda; varyans analizinde tek başına anlamlı olduğu bulunan 
bölgesel gelişmişlik düzeyinin nüfus büyüklüğünün ve hekim sayısının etkisi 
kontrol edildikten sonra anlamlı etkisinin ortadan kalktığı (F=0,754; p>0,05), 
buna karşın nüfus büyüklüğü (F=9,422; p=0,003) ve hekim sayısı (F=5,823; 
p=0,019) ile nüfus büyüklüğü değişkeninin bölgesel gelişmişlik değişkeni ile 
olan etkileşiminin [Bölgesel Gelişmişlik * Nüfus (F=6,534; p<0,001)] illerin 
hasta şikâyet sayısı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Yani, ortak 
değişken olarak nüfus büyüklüğü ve hekim sayısı kontrol altına alındığında, 
farklı gelişmişlik düzeyine sahip bölgelerin hasta şikâyetleri arasında anlamlı 
bir fark yoktur. Nitekim, nüfus büyüklüğü ve hekim sayısı kontrol edildikten 
sonra illerin hasta şikâyetine ilişkin düzeltilmiş tahminler incelendiğinde de 
altı bölgenin hasta şikâyet sayısı alt ve üst sınır değerlerine ait güven aralık-
larının çakıştığı yani sınırlarının net bir şekilde ayrışmadığı ve birbirlerine 
yakın değerler aldığı bulunmuştur. Bu sonuca göre “İllerin hasta şikâyet sa-
yıları bölgesel gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir.” şeklindeki 
hipotez red edilmiştir. 

Çalışmanın bağımsız değişkeni olan bölgesel gelişmişlik düzeyine ilişkin etki 
genişliğini gösteren η2 (eta kare) ise %5,6 değerinde olup, bu değer bağımsız 
değişkenin etkisiyle açıklanan varyans oranını vermektedir. Buna göre nüfus 
büyüklüğü ve hekim sayısı kontrol edildikten sonra bölgesel gelişmişlik dü-
zeyi araştırmanın bağımlı değişkeni olan hasta şikâyeti sayısındaki varyansın 
sadece %5,6’sını açıklayabilmiştir. Ortak değişkenlerin etki genişliğini gös-
teren kısmi eta kare değerleri ise illerin hasta şikâyet sayısındaki varyansın 
%13’ünün nüfus büyüklüğü tarafından, %8,5’inin hekim sayısı tarafından ve 
%34,1’inin ise bölgesel gelişmişlik*nüfus değişkenlerinin etkileşimi ile açık-
landığını göstermektedir. 
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Tablo 9. İllerin Nüfus Büyüklüğü ve Hekim Sayısı Kontrol Edildikten Sonra 
Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Göre Hasta Şikâyetlerinin Karşılaştırması

Kaynak Kareler 
Toplamı Sd Kareler Ort. F P Kısmi Eta 

Kare

Bölgesel Gelişmişlik 142228,929 5 28445,786 ,853 ,517 ,058

Nüfus 1490982,826 1 1490982,826 44,730 <,001 ,393

Gelişmişlik * Nüfus 2016701,118 5 403340,224 12,100 <,001 ,467

R2 = ,972 

Kaynak Kareler 
Toplamı Sd Kareler Ort. F P Kısmi Eta 

Kare
Bölgesel 
Gelişmişlik 109136,550 5 21827,310 ,754 ,586 ,056

Nüfus 272791,029 1 272791,029 9,422 ,003 ,130
Hekim sayısı 168595,579 1 168595,579 5,823 ,019 ,085
Bölgesel 
Gelişmişlik * 
Nüfus

945941,226 5 189188,245 6,534 ,000 ,341

Bölgesel 
Gelişmişlik * 
Hekim sayısı

104678,450 5 20935,690 ,723 ,609 ,054

R2 = ,978 

SONUÇ

Hastaların aldıkları hizmet ile ilgili tatminsizliği ifade eden hasta şikâyetleri 
sağlık kurumları için hastaların ihtiyaç ve beklentilerini anlamalarını sağla-
yacak önemli bir fırsattır. Bu fırsatı doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen 
sağlık kurumlarının etkili bir şikâyet yönetim sistemini kurgulamaları gerek-
mektedir. Kurumlar şikâyet yönetim sistemi ile hasta tecrübelerini değerlendi-
rebilme şansı yakaladıkları gibi örgüt içi süreçlerde ne gibi hatalar yaptıklarını 
da görebilirler. Bu da kurumların kalitelerini iyileştirebilmeleri ve örgütsel 
performansları arttırabilmeleri için etkili bir yoldur. Aynı zamanda hasta şikâ-
yetleri örgütün dışarıdan nasıl algılandığını gösterdiği için örgüte stratejilerini 
yeniden gözden geçirme şansı vermektedir. 

Hasta odaklı bakımın temel hedefi hasta memnuniyetidir (Bendall-Lyon ve 
Powers, 2001: 279-285). Hastaların memnuniyet düzeylerini anlamanın en ko-
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lay ve düşük maliyetli yolu da hasta şikâyet yönetim sistemidir. Sağlık Bakan-
lığı 2006 yılında ülke genelinde yaygınlaştırdığı hasta hakları uygulamaları ile 
hastaların şikâyetlerini kayıt altına alarak hem hastanelerini denetleyebilmek-
te, hem de vatandaşa daha iyi hizmet sunmanın yollarını araştırabilmektedir.

Yapılan bu çalışma ile Türkiye’de kamu hastanelerine yapılan şikâyetlerin 
özellikleri belirlenmiş ve dağılımları analiz edilmiştir. Buna göre kamu has-
tanelerinden en çok şikâyetçi olanlar 41 yaş üstü ve kadın hastalardır. Kamu 
hastanelerinden en çok şikâyette bulunanın yine kamu personeli olması dikkat 
çekicidir. 

Şikâyet sayılarına göre ilk on hastaneye bakıldığında bunlardan yedisinin 600 
yatak ve üzeri hastane olduğu ancak üçünün 450-600 yatak kapasitesine sahip 
olduğu görülmüştür. Bu noktada şikâyet sayısının yatak kapasitesi ile direkt 
ilgili olduğu varsayımında bulunmak pek mümkün olmamaktadır.

Gelen şikâyetlerin çoğunun poliklinik hizmetleri, klinik hizmetleri, acil ve ilk 
yardım hizmetleri ile ilgili olduğu görülmüştür. Bu hizmetlerde görevli per-
sonelin çoğunun hekim ve hemşire olduğu düşünüldüğünde en çok şikâyet 
edilen meslek grubunun bu iki grup olması şaşırtıcı bir sonuç değildir. Ancak 
konuya hastanelerin türüne göre yapılan şikâyet dağılımlarının ne olduğu so-
rusuyla bakıldığında eğitim araştırma hastanelerinde hekimlerin eğitim araş-
tırma statüsüne sahip olmayan hastanelere göre daha az şikâyet edildiği gö-
rülmüştür. Buna göre eğitim araştırma hastanelerinde asıl eğitim alan grubun 
hekimler olduğu düşünüldüğünde hekimlerin eğitime tabi tutuldukları sürece 
hastaları daha çok memnun edecek davranış ve tutumlarda bulunduğunu söy-
lemek mümkündür. Yine hekim şikâyet sayılarının hastanelerin türünü belir-
ten bir başka ayrım olan genel hastane ve dal hastanesi sınıflandırmasına göre 
nasıl dağıldığına bakıldığında, genel hastanelerde hekimlerin daha çok şikâyet 
edildiği görülmüştür. Hekim dışı sağlık personelinin ise dal hastanelerinde ve 
eğitim araştırma hastanelerinde daha çok şikâyet edildiği görülmüştür. 

Hastane birimleri tıbbi birimler (acil, ameliyathane, yoğun bakım, klinik, po-
liklinik) ve tıbbi olmayan birimler (halkla ilişkiler, sosyal hizmetler, otelcilik 
hizmetleri) olarak ayrıldığında, şikâyet sayılarının nasıl bir dağılım gösterdi-
ğine bakıldığında tıbbi birimlerin genel olarak daha çok şikâyet edildiği gö-
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rülmüştür. Eğitim araştırma hastanelerinde ise tıbbi birimlerin şikâyet edilme 
oranı eğitim araştırma hizmeti vermeyen hastanelerden daha azdır. Bu du-
rumda hastanelerin eğitim araştırma hizmeti sunmasının tıbbi birimlerin ka-
litesi konusunda daha dikkatli olmalarını sağladığını söylemek mümkündür. 
Konuya genel hastane ve dal hastanesi ayrımına göre bakıldığında genel has-
tanelerin tıbbi birimlerinin dal hastanelerine göre daha çok şikâyet edildiği 
görülmüştür. Bunun nedenlerinden biri dal hastanelerinin daha spesifik has-
talıklar ile ilgilenmesi ve genelde dal hastanelerinde çalışan sağlık persone-
linin uzmanlaşma konusunda daha ileri olması olabilir. Bir başka neden de 
Türkiye’de kamuda dal hastanelerinin genellikle eğitim araştırma hizmeti de 
sunması olabilir. Bu noktada eğitim araştırma hastanelerinde şikâyet sayısının 
daha az olması da bu varsayımı desteklemektedir. 

Toplam şikâyet sayısına bakıldığında genel hastanelerin şikâyet oranının dal 
hastanelerine göre 4 kat fazla olduğu görülmüştür. 2010 yılı verilerine göre 
950 kamu hastanesinin 720’si genel hastanedir. Başka bir deyişle ülke ge-
nelinde genel hastanelerin sayısının dal hastanelerinden 3 kat fazla olduğu, 
ancak 4 kat fazla şikâyet edildiği görülmektedir. Dal hastanelerinin daha spe-
sifik hastalıklar ile çalışması ve hizmet sundukları hasta profilinin daha kolay 
tanımlanması bu dağılımın bir nedeni olabilir. 

Hastaların en çok şikâyette bulunduğu konular, hizmetten genel olarak fayda-
lanamama ve saygınlık görememe olmasına rağmen bilgilendirilmeme konu-
sunda şikâyetin az olması dikkat çekicidir. Yine şikâyet nedenlerine bakıldı-
ğında sağlık kuruluşunu ve personelini seçme hakkının çok az şikâyet konusu 
olduğu görülmüştür. Buna göre ülke genelinde bu hakkın elde edildiğini söy-
lemek mümkündür. 

Türkiye’de genel olarak şikâyetler hastalardan gelmektedir. Ancak Colwell, 
çalışmasında hastalardan gelen şikâyetin sorunların teknik boyutlarını yan-
sıtmayacağını düşünerek, acil servislerde tekrarlayan şikâyetlerin neler oldu-
ğunu bulmak için sadece hastalar değil, sağlık personeline de açık bir şikâyet 
yönetim sistemi tanımlamıştır. Altı yıl süren veri toplama sürecinden sonra 
şikâyetlerin %53’ünün hastalardan, %19’unun tıbbi personelden, %12’sinin 
de hasta yakınlarından geldiğini görmüştür. Buna göre en çok şikâyet nedeni 
kaba davranışlar ve teknik problemlerdir.
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Yapılan çalışmada şikâyetlerin genel olarak “Hasta Hakları İhlali Yok” şek-
linde sonuçlandığı görülmektedir. Şikâyetlerin %10,6’sı ise “Hasta Hakları 
İhlali Var” şeklinde sonuçlanmıştır. Ancak bunlardan çok az bir kısmı adli 
konu olarak değerlendirilmiştir. Eğitim araştırma hastanelerinde “Hasta Hak-
ları İhlali Yok” kararı çıkan şikâyet oranı %50,8 iken eğitim araştırma hasta-
nesi olmayan hastanelerde %57’dir. Bu değerlendirmede dikkat çekici olan 
eğitim araştırma hastanelerinde sistemin işleyişinden kaynaklanan hata sayısı 
%6,8, eğitim araştırma statüsünde olmayan hastanelerde %3,3’tür. Bu noktada 
eğitim araştırma hastanelerinin yaşanan olumsuzluklardan kişiyi değil siste-
mi sorumlu tuttuğu görülmektedir. Konu her ne olursa olsun eğitim araştırma 
hastanelerinin hasta şikâyet oranları eğitim araştırma statüsüne sahip olmayan 
hastanelere göre daha iyidir. Bu durumda da hastaların eğitim araştırma hasta-
nelerinden daha çok memnun kaldığını söylemek mümkündür.  

Analizler sonucunda hasta şikâyet sayılarının bölgesel gelişmişlik düzeyi ile 
ilişkisi incelenmiş ve bölgesel gelişmişlik düzeyi arttıkça şikâyet sayılarının 
da arttığı ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre hastalardan en çok 
geri dönüş yapılan bölge, gelişmişlik düzeyi en yüksek olan 1. bölgedir. Ge-
lişmişlik düzeyi azaldıkça hastalardan kuruma aktarılan deneyim sayısı azal-
maktadır. Buna göre insanların hayat standartları yükseldikçe ihtiyaçlarını ifa-
de edebilme ve beklentilerinin karşılanmasını isteme eğilimlerinin de arttığını 
söylemek mümkündür. Ancak, gelişmişlik düzeyi en fazla olan 1. Bölgedeki 
illerin aynı zamanda nüfus büyüklüğü ve illerdeki hekim sayısı açısından da 
büyük oldukları dikkate alındığında şikâyet sayılarının nüfus yoğunluğu ve 
illerdeki hekim sayısı ile olan ilişkisi de incelenmiştir. Yapılan analiz sonu-
cunda nüfus yoğunluğu ve hekim sayısı arttıkça şikâyet sayısının da arttığı, 
aynı şekilde bölgesel gelişmişlik ve nüfus büyüklüğü değişkenlerinin etkile-
şimlerinin de hasta şikâyetlerini etkilediği tespit edilmiştir. 

Bu noktadan yola çıkarak şikâyet yönetim sisteminin etkili olabilmesi için 
sistemin doğru bir şekilde kurgulanmasının yanı sıra hastaların kuruma geri 
dönüş yapmalarını özendirmek de gerekmektedir. Bu nedenle toplumun her 
kesiminde hasta hakları bilincinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ancak bu 
noktada şunu da belirtmek gerekir ki; hasta şikâyet yönetim sistemi sadece 
hastaların şikâyette bulunduğu bir sistem değildir. Hasta şikâyet yönetim sis-
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temi, hastaların ve yakınlarının her türlü olumlu veya olumsuz deneyimlerini 
kuruma aktarmalarını sağlayan bir yönetim aracıdır. Bu sistemde önemli olan 
deneyimlerin kuruma aktarılmasıdır. Hasta deneyimleri ile kurumun kalite 
ve performansı arttıracak çalışmaları hızlandırması mümkün olabilmektedir. 
Çünkü hasta deneyimleri kurumun müşteri algısındaki yerini ortaya koymak-
tadır. Bu nedenle topluma hastanelerdeki hasta hakları biriminin sadece şikâ-
yet birimi olmadığının, aynı zamanda kurum ile ilgili olumlu eleştirilerin de 
yapılabileceği bir birim olduğunun anlatılması gerekmektedir.

Son dört yıllık hasta şikâyeti verileri esas alındığında Sağlık Bakanlığı’nın 
giderek artan hasta şikâyetleri ile baş edebilmesi için hasta hakları uygulama-
ları ile süreci daha aktif olarak yönetmesi gerekmektedir. Sağlık personelinin 
özellikle de hekimlerin hasta hakları ile ilgili olarak daha bilgili olmalarını 
sağlamak hekimlere yönelik şikâyetleri azaltabilecektir. Ancak hastaların hak-
larının ne olduğunu bilmelerinin teşvik edilmesinin yanında sağlık çalışan-
larının ve kurumların haklarının neler olduğu da belirlenmeli ve bu konuda 
toplumsal bilinç oluşturulmalıdır. Ayrıca hasta hakları uygulamalarının sadece 
kamu hastanelerinde değil, özel sağlık işletmeleri ile üniversite hastanelerinde 
de yaygınlaştırılması ve karşılaştırmalı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışma tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır ve belirli bölge 
ve hastanelerde şikâyet sayısının yoğunlaşmasının arkasındaki güçlerin neler 
olduğu ile ilgili olarak sadece bölgesel gelişmişlik düzeyi, nüfus büyüklüğü 
ve hekim sayısı ele alınabilmiştir. Ancak hasta şikâyet sayısı ile okuryazar-
lık düzeyi, kurumların teknolojik yapısı, personel yapısı ve performans gös-
tergeleri arasındaki ilişkinin neler olduğu konusu ortaya konulamamıştır. Bu 
amaçla gelecekte hastanelerin hasta şikâyet sayıları ile okuryazarlık düzeyleri 
arasında ilişkilerin incelendiği ya da hastanelerin şikâyet sayıları ile teknoloji, 
personel yapısı ve performans göstergeleri arasındaki ilişkilerin incelendiği 
analitik çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET

Bu çalışma Kayseri ilinde kamu hastanelerinde, radyoloji ünitesinde çalışanların  rad-
yasyon güvenliği konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi ama-
cıyla yapılmıştır.

Araştırmanın evrenini radyolog, röntgen teknisyeni ve skopi cihazı kullanan cerrahlar 
oluşturmuştur. Evrenin tamamı örnekleme alınmış ve 184 çalışana posta yolu ile anket 
uygulanmıştır. Anketlere cevap veren 89 kişi (%.48.4) değerlendirmeye alınmıştır. 
Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. İstatistikî analizde Ki-kare testi kul-
lanılmış ve p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Radyasyon güvenliği ile ilgili eğitim alan çalışan oranı %71,9’dur. Araştırma grubunun 
%32,6’sı kurumlarının radyasyon güvenliği programı olduğunu belirtmiştir. Çalışanla-
rın %22,5’i radyolojik çekimler esnasında kurşun yelek kullandığı belirlenmiştir. Ça-
lışanların %15,7’si hasta ve hasta yakınlarına kurşun yelek kullandığını ifade emiştir. 
Çalışanların %95,5’i dozimetre kullandığını belirtmiştir. Dozimetre sonucu 0,1mSv’den 
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daha düşük olan çalışan oranı %80,8’dir. Çalışanların %50,6’sı hekimlerin tetkikleri is-
terken dikkat etmesi, gereğinden fazla ve karşılaştırmalı film istenmemesini önermiştir.

Radyasyon güvenliğine ilişkin, radyoloji çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkında-
lıklarının artırılması hasta ve çalışan güvenliği açısından oldukça önemlidir. Sağlık 
yöneticileri radyoloji ünitelerinin planlaması, sertifika, kalibrasyon, uygulama aşa-
malarında güvenlik kontrollerini ve iç denetimlerini yerine getirmelidir. Radyoloji 
ünitelerinde dijital sistemlerin tercih edilmesi tekrar çekim sayılarını azaltacağı gibi, 
atık oluşumunu da engelleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyon Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Hasta Güvenliği.

 
 

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the staff of radiology unit’s knowledge, attitudes 
and behaviors about safety of radiology in public hospital in Kayseri Province.

The research population has created of radiologists, radiology technicians, and surgeons 
who use of fluoroscopy device. The sampling taken all of the universe and 184 employees 
were applied questionnaire by mail. Responding to questionnaires 89  (48,4%) people 
were evaluated.The data evaluated in the computer environment. Chi-square test was 
used in statistical analysis and p <0.05 values   were considered significant. 

The rate of 71.9% of the staff received training about the safety of radiology. Percent 
of 32.6% of research group stated that the institutions program of radiology safety. 
Percent of 22.5% of the staff reported using to lead vest during the radiographic shots. 
Percent of 15.7% of staff said that said that use of lead vest to patients and their 
relatives. Percent of 95.5% the staff reported using the  dosimetry. Percent of 80,8% of 
the research group has dosimeter results lower than 0,1mSv.  Percent of 50,6% of the 
staff requested doctors to be careful while asking for the examinations,  and proposed 
to not to want over then needed and comparative films.

For the safety of Radiology, radiology information and awareness of staff is critical to 
improving patient and safety of staff. The administrators of health must meet to internal 
controls and safety controls the implementation stages of planning of radiology units, 
certification and calibration. Of choice digital systems to radiology units such as 
reduce the number of repeat shooting, also prevent the formation of waste.

Key Words: Safety of Radiology,  Occupational  Safety,  Safety of  Patient.
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GİRİŞ

Radyasyon bir kaynaktan elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar şeklinde 
salınan bir enerjidir. Lazer, güneş, radar sistemi, televizyon vericileri, x-ışını 
makineleri ve radyoaktif kaynaklar gibi birçok radyasyon kaynağı bulunmak-
tadır. Genellikle insan yararına kullanılan yapay radyasyon kaynaklarından ve 
doğal radyasyon kaynaklarından çeşitli düzeylerde radyasyona maruz kalın-
maktadır.

Radyasyon Kaynakları

Gerek doğal gerekse yapay radyasyona herkes mazur kalmaktadır. Tablo 1 de 
görüldüğü gibi bütün radyasyon kaynaklarından alınan yıllık doz, kişi başına 
ortalama 2,7 mSv’dir.

Tablo 1. Yıllık ortalama 2,7 mSv radyasyon kaynakları

Doğal kaynaklar %
Radon 55

Kozmik 8
Karasal 8
İnternal 11

İnsan yapımı kaynaklar
Tüketici ürünleri 3

Nükleer tıp 4
Tıbbi X-ışını 11

Diğer kaynaklar
Mesleki 0,3

Nükleer kaza 0,4

Tablo 2. Radyolojik görüntüleme yöntemleri uygulandığında hastaların aldığı doz (mSv),
Akciğer grafisine göre maruz kalınan doz (Şaşkın,.2010)

Görüntüleme yöntemi Doz (mSv)* Kaç adet akciğer grafisine karşılık 
geldiği

Akciğer grafisi 0,14 1
Abdominal BT 13,3 95

Alt ekstremite arteriografi 12,4 88
Baryumlu mide grafisi 3,7 26

Abdominal grafi 0,55 3,92
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Radyasyonun Biyolojik Etkileri

İyonize radyasyonun ışınlandığı dokudaki biyolojik etkileri alınan toplam doza, 
doz oranına, radyasyon alan vücut miktarına, radyosensiviteye ve yayılan rad-
yasyonun tipine bağlı olarak sitokastik ve deterministik etkiye sebep olur.

1. Deterministik Etki: Büyük dozlarda meydana gelir. Hücre ölümüne ve 
dolayısı ile organ fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. 

2. Stokastik Etkiler: Hücre hasarı meydana getirmeyecek kadar çok düşük doz-
lara uzun dönem  maruz kalındığında hücre ölümünden çok hücrenin modifiye 
olmasına neden olur. Modifiye olan hücrelerde uzun dönemde kanser gelişebilir. 
Vücudun onarım ve defans mekanizması kanser gelişimini önlemede önemli 
etkisi vardır (Somatik etki, karsinogenez).Çünkü doğal kaynaklardan maruz ka-
lınan radyasyon, kanser ve buna bağlı ölümün çok ender nedenidir (Bozbıyık, 
2002). Hasar, genetik bilgileri taşıyan hücrelerde meydana gelmiş ise, bu daha 
sonraki kuşağa eklenerek geçer. Sitokastik etkinin bu tipine herediter etki de-
nir (Yücel ve Palacı, 2009:137 ). Röntgen uygulamaları nedeni ile ortaya çıkan 
kanser vakalarının bazı ülkelerdeki yüzde değerleri şöyledir. İngiltere’de %0,6, 
ABD’de %0.09, Almanya’da %1,3 ve Japonya’da %2,9’dur. Ülkemizde bu ko-
nuyla ilgili bir araştırma maalesef yoktur (Şaşkın, 2010).

Röntgen çekimlerinin kolay ve sık uygulanabilir oluşu toplumun tamamının 
radyasyon maruziyetine neden olmaktadır. Ülkemizde akciğer grafisi bebek-
likten itibaren en sık çektirilen röntgen filmidir (Şaşkın, 2010: 72). AB ve 
ABD röntgen uygulamaları konusunda son derece hassas davranmakta ve top-
lumun radyasyon maruziyetini en aza indirmek için de gerekli tüm önlemleri 
almaktadır. Röntgen uygulamalarında hak ihlallerine maruz kalanlar sadece 
hastalar değildir. Radyoloji teknisyenleri de bu karmaşa içinde radyasyona 
maruz kalmakta kanser ve genetik risklerle iç içe görev yapmaktadır. Ülke-
mizde meslek grupları içerisinde tiroid hastalıklarına en çok yakalananlar 
röntgen teknisyenleridir (Şaşkın, 2010).

Radyasyondan Korunma

X ışınının keşfinden birkaç ay sonra iyonize radyasyon tıbbi amaçla kullanıl-
maya başlanmıştır. Bu dönemde yapılan uygulamalarda iyileşmeyen yaralar 
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ve kanserler gözlenmesi nedeni ile iyonize radyasyon ile çalışılan ortamlarda 
personelin ve diğer ışına maruz kalan şahıslarda doz sınırlaması uygulaması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası kuruluşlar ve ülkemizde radyasyon güvenliği ile ilgili kuruluş 
olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’in önerilerine göre radyasyon 
güvenlik önlemlerinde temel ilke ALARA (As Low As Reasonably Achievab-
le) adıyla anılır. 

Temel güvenlik standartları: Aşağıdaki 3 ilke radyasyona maruz kalmayı 
azaltmak için kullanılmalıdır.

Zaman: Eksternal ışın kaynağı alanında harcanan zaman çok kısa olmalıdır. 
Aynı şekilde gaz hâlindeki radyoaktiflerle, inhalasyon zamanı ile alınan doz 
doğru orantılı olduğundan maruz kalma zamanı en az düzeyde tutulmalıdır.

Uzaklık: Radyasyon kaynaklarının çoğu noktasaldır ve kaynaktan uzaklığın 
artmasıyla ters orantılı olarak absorbe doz azalır. Örneğin hastadan 60 cm 
uzakta duran bir kişi 1 doz radyasyon alırken 30 cm mesafede duran bir kişi 4 
katı radyasyon alır. Dolayısı ile radyoaktivite ile işimiz bitince onu ortamdan 
uzaklaştırmak alınan radyasyonun dozunu önemli ölçüde azaltacaktır.

Zırhlama: Zırhlama kaynağın dört yanında yapılmalıdır. Radyodiagnostik 
ve ışın tedavisi kliniklerinde en pratik korunma yöntemi, diagnostik x-ışını 
cihazlarının kurşun bloklarla ve lineer hızlandırıcıların betonarme tesislerle 
muhafazasıdır (Mudun, 2009). 

Kontrollü alanlar belirlenmeli, bu bölgelere girişi engelleyen fiziksel engeller 
yapılmalıdır. Vasıflı olmayan personelin bu alanlarda çalışması engellenmeli-
dir. Tüm radyasyon çalışanları kişisel doz izleme cihazı kullanmalıdır.

Kurumların radyasyon güvenliği politikası olmalıdır. Radyasyon güvenliği 
programında:

• Kurumun radyasyon güvenliği politikası

• Radyasyon güvenliği yönetimi

• Radyoaktif madde ile tedavi dozu alan hastalar için kurallar
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• Rutin uygulamalar ve gereklilikler

• Tanısal amaçlı kullanılan x-ışınlarına ilişkin güvenlik önlemleri

• Tehlike ve olağan dışı durumlarda izlenecek yöntemler (Yücel ve Palacı, 
2009)

Radyolojik görüntüleme birimlerinde görev yapan çalışanların bilgi ve davra-
nışları hasta ve çalışan güvenliğini sağlama konusunda oldukça önemlidir.  Et-
kileri çok daha ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek olan hataların önlenmesi için 
kurumların Radyasyon güvenliğine ilişkin alt yapısının ve denetim mekanizma-
larının doğru çalışması gerekir. Bu çalışma Kayseri ilindeki kamu hastanelerin-
de görev yapan radyoloji teknisyeni, radyoloji uzmanı ve skopi cihazı kullanan 
cerrahların genel olarak radyasyon güvenliğine ilişkin bilgi, tutum ve davranış-
larının değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Kayseri ilinde yapılan bu çalışma İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastane-
lerde görev yapan radyoloji teknisyeni, radyoloji uzmanı ve skopi cihazı 
kullanan cerrahlarla yapılmıştır. Bu çalışmada örneklem seçilmemiş olup 
evrenin tamamını oluşturan 184 radyoloji ünitesi çalışanı araştırma kapsa-
mına alınmıştır. Araştırma, araştırmacının hazırlamış olduğu standart anket 
setinin araştırmacılara posta yolu ile gönderilmesiyle doldurulmuştur. Has-
ta, çalışan güvenliği ve radyasyon güvenliğine ilişkin bilgi ve davranış so-
ruları hazırlanmıştır. Cevap veren 89 kişi değerlendirmeye alınmıştır. Cevap 
verme oranı %48,4’dür. Veriler bilgisayarda SPSS 17,0 programı ile değer-
lendirilmiş, İstatistikî analizde Ki-kare testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 
p<0,05 alınmıştır.

BULGULAR

Çalışanların %97,8’i röntgen teknisyeni ve %95,5’i röntgen ünitesinde çalış-
maktadır. Skopi cihazı kullanan cerrahların hiçbirisi ankete cevap vermemiştir. 
Araştırmaya katılan 89 kişinin yaş ortalaması 34 ve %51,7’si kadındır. Grubun 
%70,8’i üniversite mezunu olmakla birlikte %34,8’ i 15 yılın üzerinde çalışma 
hayatına sahiptir (Tablo 3).
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Tablo 3. Çalışanların Demografik Durumu

Çalışanlara ait demografik bilgiler (N:89) Sayı %

Görevi
Radyoloji uzmanı 2 2,2

Röntgen teknisyeni 87 97,8
Çalışma Yeri

Röntgen 85 95,5
Ultrason 2 2,2

Diğer 2 2,2
Yaş (yıl)

16-25 10 11,2
26-35 34 38,2
36-45 43 48,3

46 ve üzeri 2 2,2
Cinsiyet
Kadın 46 51,7
Erkek 43 48,3

Eğitim Durumu
Lise 24 27

Üniversite 65 73
Toplam 89 100

Araştırma grubunun %64’ü dijital PACH sistemini kullandığı belirlenmiştir. 
Çalışanların %20’si manuel ve dijital sistemi bir arada kullanmaktadır (Tablo 4).

Tablo 4. Görüntüleme Sistemi Durumu

Görüntüleme sistemi (n:89) Sayı %

Manuel Banyolu 11 12,4

Dijital Sistem 57 64,0

Manuel + Dijital 20 22,5

Diğer 1 1,1

Tablo 5. Radyasyon Güvenliği Kapsamında Kurşun Yelek, Dozimetre ve Çekim Koruma 

Kabini Kullanım Durumu

Güvenlik önlemleri (n:89) Sayı %

Personelin kendisinin kurşun yelek kullanma 
durumu 20 22,5

Hastalara kurşun yelek kullandırma durumu 14 15,7
Dozimetre kullanım durumu 85 95,5
Çekim koruma alanı bulunma durumu 87 97,8
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Çalışanların %95,5’i dozimetre kullanmaktadır. Çalışanların %97,8’i çekim 
koruma alanı kullandığını belirtmiştir (Tablo 5).

Tablo 6. Çalışanların Kurşun Yelek Kullanım Durumlarının Hastalara  
Kurşun Yelek Kullandırma Üzerine Etkisi

Hastalara kurşun yelek kullandırma 
durumu

Toplam
Hastalara kurşun
yelek kullandıran

Hastalara 
kurşun yelek 

kullandırmayan

Sayı % Sayı % Sayı %

Çalışanların 
kurşun yelek 
kullanma 
durumu

Kurşun yelek 
kullanan 5 35,7 15 20 20 22,5

Kurşun yelek 
kullanmayan 9 64,3 60 80 69 77,5

Toplam 14 15,7 75 84,3 89 100

X2=0,89                                                                       P>0,05

Tablo 7. Çalışanların Dozimetre Kullanım Durumlarının  
Kurşun Yelek Kullanımına Etkisi

Çalışanların kurşun yelek 
kullanım durumu

Toplam
Kurşun yelek 

kullanan
Kurşun yelek 
kullanmayan

Sayı % Sayı % Sayı %

Dozimetre 
kullanım 
durumu

Dozimetre kullanan 20 100 65 94,2 85 95,5

Dozimetre kullanmayan 0 0 3 4,3 3 3,4

Değerlendirme dışı 0 0 1 1,4 1 1,1

Toplam 20 22,5 69 77,5 89 100

X2=0,06                                                           P>0,05

Kurşun yelek kullanan çalışanların tamamının dozimetre kullandığı görül-
müştür. Dozimetre kullanmayan toplam 3 çalışan olduğu ve kurşun yelek kul-
lanmadığı da belirlenmiştir (Tablo 7).
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Tablo 8. Günlük Birimde Çalışma Süresinin Dozimetre Kullanımı Üzerine Etkisi

Dozimetre kullanım durumu
Toplam

Evet Hayır Değerlendirme
dışı

S % S % S % S %

Günlük 
radyoloji 
biriminde 

çalışma süresi

7 saat 67 78,8 3 100 1 100 71 79,8

24 saat 18 21,2 0 0 0 0 18 20,2

Toplam 85 95,5 3 3,4 1 1,1 89 100

X2=0,03                                                                           P<0,05

Araştırma grubunun %79,8’i radyoloji ünitesinde günde 7 saat çalışmaktadır. 
Gün içerisinde 7 saat radyoloji ünitesinde çalışan grubun 24 saat çalışan gruba 
göre dozimetre kullanım oranı anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (Tablo 8).

Tablo 9. Günlük Tekrar Çekim Sayı Durumu

Günlük Tekrar Çekim (n:89) Sayı %

0-9 84 94,4

20-29 5 5,6

Radyoloji ünitelerinde günlük tekrar çekimlerin %94,4’ünün sayısı 0–9 ara-
sında olmaktadır (Tablo 9).

Tablo 10. Görüntüleme Çalışanlarının Tekrar Çekimin Nedenleri Konusundaki 
Düşünceleri

Tekrar Çekim Nedenleri (n:89) Sayı %
Hastaya bağlı sebepler 73 82
Cihaz hataları 43 48,3
Doz hatası 19 23,8
Teknisyen hataları 17 21,3
Bozuk film 8 10
Antefakt 8 10
Baskı hatası 5 6,3
Poz hatası 5 6,3
Yanlış istem 3 3,8
Numara hatası 1 1,3
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Araştırma grubunun tekrar çekimler konusundaki düşünceleri arasında, has-
taya bağlı sebepler ve cihaz hatalarını en çok neden olarak gösterdiği görül-
müştür (Tablo 10). 

Tablo 11. Tekrar Çekim Sayısını Azaltabilmek İçin Çalışanların Önerileri

Öneriler (n:89) Sayı %
Cihaz bakımı ve kalibrasyon 42 47,2
Hastalara uygun pozisyon eğitimi 37 41,6
Çalışanların eğitimleri 24 27
Fikrim yok 25 28,1

Tekrar çekim sayılarının azaltılması konusunda çalışanların %47,2’si cihaz-
ların bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini belirt-
miştir (Tablo 11).

Tablo 12. Radyoloji Ünitesinde Çalışan Personelin Üniteye Bağlı Yaşadıklarını  
Düşündükleri Sağlık Sorunları

Yaşanan Sağlık Sorunları (n:14) Sayı %
Cilt bozuklukları 5 35,7
Diğer (Yorgunluk) 4 28,6
Yüksek doz çıkması 2 14,3
Banyo suyuna bağlı faranjit 2 14,3
Kanser 1 7,1

Araştırma grubunun %84,3’ü radyoloji ünitesi çalışma sürecinde radyasyon 
etkisine bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtmiştir. 1 çalışan 
radyasyona bağlı kanser meydana geldiğini belirtmiştir (Tablo 12).

Tablo 13. Radyoloji Ünitesi Çalışanlarının Çalışma Şartlarının İyileştirilmesine  
İlişkin Önerileri

Öneriler (n:89) Sayı %
İstemlere dikkat edilmeli 45 50,6
Eski filmler saklanmalı 43 48,3
Periyodik bakım yapılmalı 18 20,2
Personel eğitilmeli 16 18,0
Hastalar eğitilmeli 15 16,9
Nitelikli cihaz kullanılmalı 13 14,6
Döner sermaye düzenlemesi yapılmalı 9 10,1
Mesai süresi azaltılmalı 8 9
Personel özel odaları olmalı 7 7,9
Önerim yok 37 41,6
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Araştırma grubunun çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve radyasyon güven-
liğini sağlama konusunda %50,6’sı istemlere dikkat edilmesi, %48,3’ü eski 
filmlerin saklanarak yakın tarihli çekimlerin yapılmaması, %20,2’si rutin ba-
kım ve kalibrasyon yapılmasını önermiştir (Tablo 13).

TARTIŞMA

Radyoloji çalışanları ve hastaların güvenliği için radyolojik görüntüleme uy-
gulamaları güvenlik standartları sağlanarak yapılmalıdır. Bu nedenle radyoloji 
üniteleri çalışanlarının radyasyon güvenliği konusunda yeterli bilgi ve donanı-
ma sahip olması gerekir.

Bu araştırmada radyoloji çalışanlarının %97,8’i radyoloji teknisyenidir ve 
%95,5’i röntgen ünitesinde çalışmaktadır. Araştırmaya katılan 89 kişinin 
yaş ortalaması 34 ve %51,7’si kadındır. Grubun %70,8’i üniversite mezunu, 
%34,8’i 15 yılın üzerinde çalışma hayatına sahiptir (Tablo 3). Araştırma gru-
bunun %64’ünün dijital CR sistemini kullandığı belirlenmiştir. Çalışanların 
%20’si manuel ve dijital sistemi bir arada kullanmaktadır (Tablo 4). 

Araştırma grubunun %85,4’ü çalıştığı ünitelerin TAEK lisansı olduğunu be-
lirtmiştir. %12,4’lük bir grubun konu hakkında bilgisi olmadığı görülmüştür. 
Radyoloji ünitelerinin kalibrasyon ve bakımının yapıldığını belirten çalışan 
oranı %70,8’dir. 

Çalışanların %95,5’i dozimetre kullanmaktadır. Korunma parametrelerinden 
biri olan zırhlama, radyasyon görevlileri veya uygulamaya maruz kalan kişile-
rin, radyasyon türüne, şiddetine göre de ğişen korunma duvarları veya kıyafet-
leri kullanarak kendilerini korumaları anlamına gelmektedir (Daşdağ, 2010). 
Araştırma grubunun %22,5’i çalışırken kurşun yelek kullanırken %15,7’si-
nin hasta ve yakınlarına kurşun yelek kullandırmakta olduğu belirlenmiştir. 
Çalışanların %97,8’i çekim koruma alanı kullandığını belirtmiştir (Tablo 5). 
Kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla kurşun yelek kullanma oranı daha 
yüksek bulunmuştur (p<0,05). Yüksek okul mezunu radyoloji çalışanlarının 
%17,9’u kurşun yelek kullandığını belirtmiştir. 0-4 yıllık çalışma hayatına 
sahip toplam 10 radyoloji çalışanından sadece 1 tanesinin kurşun yelek kul-
landığı görülmüştür. Günlük röntgen çekim sayısı 1000 ve üzerinde olan 2 



Behavıor, Attıtude and Knowledge of Staffs of Radıology Unıt About Safety of Radıology

Sayı

40 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ

çalışanın da kurşun yelek kullanmadığı belirlenmiştir. Oysaki çekim sayısı 
arttıkça maruz kalınan radyasyon oranı da doğru orantılı olarak artmaktadır. 
Günlük radyoloji ünitesinde çalışma süresi 24 saat esasına dayalı nöbet tutan 
personelin %1,1’inin, 7 saat mesai ile çalışan personelin %21,3’ünün kurşun 
yelek kullandığı belirlenmiştir. Kendisi kurşun yelek kullanmadığı hâlde has-
tasına kurşun yelek kullandıran çalışan sayısı 9 iken kendisi kullandığı hâlde 
hastasına kurşun yelek kullandırmayan çalışan sayısı 15’dir. 

Meslekleri gereği radyasyonla çalışanların fiziksel dozimetre çeşidi olan Film, 
Cep ve Termolüminesan dozimetrelerden birini taşımaları gerekir (Coşkun, 
2003). Çalışanların %95,5’i röntgen ünitesi çalışma süresince dozimetre kul-
lanmaktadır (Tablo 7). Kurşun yelek kullanan çalışanların tamamının dozi-
metre kullandığı görülmüştür. Dozimetre kullanmayan toplam 3 çalışan oldu-
ğu ve kurşun yelek de kullanmadığı belirlenmiştir (Tablo 7). Araştırma grubu-
nun %79,8’i radyoloji ünitesinde günde 7 saat çalışmaktadır. Gün içerisinde 7 
saat radyoloji ünitesinde çalışan grubun 24 saat çalışan gruba göre dozimetre 
kullanım oranı oldukça yüksek bulunmuştur (p<0,05)(Tablo.15). Radyoloji 
ünitelerinde günde 7 saat çalışanların %80,5’inin dozimetre inceleme sonucu 
“C” olarak değerlendirilmiştir. Çalışanların hiçbirisinde patolojik bir radyas-
yon değeri görülmemiştir. 

Araştırma grubunun %94,4’ü günlük tekrar çekim sayısının 0-9 arasında ol-
duğunu belirtmiştir. Araştırma grubu röntgen çekimlerinin tekrarlanması ko-
nusunda neden olan faktörlerin %82’si hastaya bağlı sebepler, %48,3’ü cihaz 
hataları ,%23,8’i doz hataları, %21,3’ü teknisyen hataları olduğunu belirtmiş-
tir (Tablo 10). Tekrar çekim sayısını azaltabilmek için çalışanların %47,2’si 
cihaz bakım ve kalibrasyonlarının düzenli yapılmasını, %41,6’sı hastalara 
çekim için uygun pozisyon konusunda eğitimlerinin yapılmasını, %27’si ise 
çalışanların eğitilmesi gerektiğini belirtmiştir (Tablo 11).

Araştırma grubunun %89,9’u radyolojik tetkiklerin gereğinden fazla, karşılaş-
tırmalı ve tekrar çekildiğini düşündüklerini belirtmiştir. Dadulescu ve arkadaş-
ları yaptıkları araştırma da hekimlerin genellikle her yaş grubu hastalardan ilk 
olarak akciğer grafisi istediklerini ve hastalara çektirilen akciğer grafilerinin 
yaklaşık %50’sinin ise teşhis açısından gereksiz olduğunu ileri sür mektedirler 
(Dadulescu, 2009). Doktor ve intern doktorlarla yapılan çalışmada %93,1’i, 
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hastaların tetkik amaçlı maruz kaldıkları iyonizan radyasyon dozunun, gerçek 
dozdan az olduğunu düşündükleri görülmüştür. İyonizan radyasyon dozunun 
gerçek dozdan az olduğunun düşünülmesi, radyolojik tetkik isteyen doktoru 
daha fazla tetkik istemeye yönlendirebilir. Bu da hasta için daha çok risk an-
lamına gelmektedir (Arslanoğlu, 2007). Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan 
bir araştırmada da dönem IV öğrencilerinin gerçek radyasyon maruziyetini 
daha az olarak değerlendirirken normalde iyonizan radyasyon içermeyen tet-
kiklerin radyasyon içerdiğini düşünmeleri, doktorların gereğinden fazla ya da 
yanlış radyolojik tetkik istemelerine neden olabilineceğini ortaya koymuştur 
(Cankorkmaz, 2009).

Araştırma grubunun %42,7’sinin çalıştıkları kurumlarda radyasyon güvenli-
ği çalışmaları bulunmamakla birlikte %24,7’sinin konu hakkında bilgisi dahi 
olmamaktadır. Grubunun %71,9’u radyasyon güvenliği konusunda eğitim al-
mıştır. Araştırma grubunun %60,5’i radyasyon güvenliği eğitimi almış olma-
sına rağmen, çalışmış oldukları kurumda radyasyon güvenliği programının 
olmadığını belirtmiştir. Radyasyon güvenliği eğitimi almış olmasına rağmen 
kurumlarında herhangi bir güvenlik programı olması konusunda bilgisi olma-
yan çalışan oranı %63,7’dir. Çalışanlar içerisinde birimlerinde radyasyon gü-
venliği programı bulunmasına rağmen TAEK lisansı bulunmadığını belirtmiş 
olan kişi sayısı 2’dir. Araştırma grubunun %26,3’ünün radyasyon güvenliği 
programı konusunda bilgisi bulunmamaktadır. Radyasyon güvenliği programı 
olmasına rağmen, radyoloji eğitimi almayan çalışan oranı %2,6’dır.

Araştırma grubunun %55,8’i yılda 2 kere çalışan güvenliği kapsamında rutin 
kan tahlili verdiğini belirtmiştir. Göz retina ve katarakt muayenesi yaptıranla-
rın %42,9’u yılda 1 kere muayene olduğunu belirtmiştir. Çalışanların %55,1’i 
hiç tiroid muayenesi olmadığını belirtmiştir. Dawson ve Punwani tiroidin rad-
yasyon hasarları açısından en önemli organ olduğunu ve radyasyonun tiroid 
kan serlerinin en iyi bilinen nedenlerinden biri olduğunu ileri sürmektedirler 
(Dawson, 2009).

Araştırma grubunun %84,3’ü radyoloji ünitesi çalışma sürecinde radyasyon 
etkisine bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtmiştir. Radyoloji 
ünitesinde çalışmış olmasına bağlı olarak sağlık sorunları yaşadığını belirten 
kişi sayısı 14’tür. Bu çalışanların %35,7’si cilt bozuklukları yaşadıklarını, 
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%28,6’sı yorgunluk gibi sorunları olduğunu, %14,32’si film banyo suyuna 
bağlı faranjit olduğunu, 1 çalışan da radyasyona bağlı kanser meydana 
geldiğini belirtmiştir (Tablo 12). Kanser görülen çalışanın rahim ağzı kanseri 
geçirdiği belirlenmiştir. Radyoloji bölümünde çalışma kaynaklı rahim ağzı 
kanseri literatürde görülmemiştir. Düşük doz radyasyon uy gulamaları ile 
tiroid, göğüs, akciğer ve lösemi gibi kanserler arasında bir ilişki olabileceğini 
iddia eden çalışmalar da son yıllarda artış göstermektedir (ntp.niehs.nih.
gov., 2010). Grudzenski ve arkadaşları bilgisayarlı tomografi uygulamaları 
sırasında periferal lenfositlerde rad yasyon kaynaklı hasarlarda artış olduğunu 
ileri sür mekte ve bilgisayarlı tomografi ile yapılan kontrast çekimler sırasında 
yayılan düşük dozlu radyasyon ların uzun süreli biyolojik etkilerinin kanser 
artışı ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağının ise bilinmedi ğini belirtmektedirler 
(Grudzenski, 2009). Araştırmalarda teşhis veya tedavi amaçlı yapılan  
iyonlaştırıcı radyasyonlar ile kanser risk artışına ilişkin endişeleri yersiz 
olmadığı görülmüş tür. Ayrıca, hekimlerin bu tür uygulamalarda hastaları 
için mutlaka kâr-zarar hesabı yapmaları gerekir (Daşdağ, 2010). Araştırma 
grubu radyoloji ünitesinde çalışması nedeni ile sağlık sorunları yaşadığını 
belirtenlerin %35,7’si ilaç tedavisi gördüğünü, %35,7’si tedavi görmediğini 
%21,4’ü izin kullandığını, %7,1’i rotasyona tabi tutulduğunu belirtmiştir.

Araştırmada Radyoloji ünitesi atık sularının %16 oranında atık toplayan firma-
lara verilerek bertaraf edilmekte olduğu görülmüştür. Dijital sisteme geçilmiş 
olması, banyo sularının birçok birimde kullanılmadığını ortaya koymuştur. 

Çalıştıkları ünitelerde hasta mahremiyetini sağlamayı amaçlayan giyinme ka-
bini bulunduğunu belirten çalışan oranı %78,7’dir. 

Tıbbi hataların raporlanması sağlık hizmetlerinde meydana gelen hataları 
tanımlamak, bu hatalardan dolayı hastaların zarar görmesini engellemek ve 
hataları azaltmaya yönelik kullanılan en önemli yöntem; hataların rapor edil-
mesi ve analizidir (Association of peri Operative Registered Nurses, 2006). 
Türkiye’de tıbbi hata ve kazaların raporlanması konusunda yeterli ve güveni-
lir veriler henüz olmadığından dolayı meydana gelen kazaların istatistiği de 
bulunmamaktadır.  Araştırma grubunun %39,3’ü çalıştıkları birimlerde kaza 
raporlama sistemi olduğunu belirtmiştir. Çalışanların %1,1’i radyasyon sızın-
tısı kazası yaşandığını, %98,9’u herhangi bir kaza meydana gelmediğini be-
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lirtmiştir. Kaza raporlama sistemi olduğu konusunda bilgi veren çalışanların, 
anket uygulamasının Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması nedeni ile doğru 
bilgi vermediği veya konu hakkında bilgisi olmaması nedeniyle cevap verme-
dikleri düşünülmüştür.

Araştırma grubu çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve radyasyon güvenliğini 
sağlama konusunda %50,6’sı istemlere dikkat edilmesi, %48,3’ü eski filmle-
rin saklanarak yakın tarihli çekimlerin yapılmaması, %20,2’si rutin bakım ve 
kalibrasyon yapılmasını önermiştir. Çalışanların %7,9’unun fiziki mekânlarının 
düzenli olması konusunda beklentileri olduğu görülmüştür. %10,1’i radyoloji 
ünitelerinin özellikli alan olarak değerlendirilmesi ve döner sermaye düzenle-
mesi yapılması gerektiğini belirtmiştir (Tablo 13).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Radyasyon güvenliğine ilişkin, radyoloji çalışanlarının bilgilendirilmesi ve 
farkındalıklarının artırılması hasta ve çalışan güvenliği açısından oldukça 
önemlidir. Sağlık yöneticileri radyoloji ünitelerinin planlaması, sertifika, ka-
librasyon,  uygulama aşamalarında güvenlik kontrollerini ve iç denetimlerini 
yerine getirmelidir. Radyoloji ünitelerinde dijital sistemlerin tercih edilmesi 
tekrar çekim sayılarını azaltacağı gibi, atık oluşumunu da engelleyecektir. He-
kimlerin radyolojik tetkik tercihlerinde kâr zarar hesabı yaparak hareket et-
meleri ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek radyoloji kökenli sağlık sorunlarının 
oluşumunu engellediği gibi, maliyeti de azaltacaktır.
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ÖZET

Bu araştırma, bir kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının hasta hakla-
rı konusundaki algılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler; 
yüz yüze görüşme yöntemiyle, çalışanların özelliklerini tanıtıcı toplam 7 soru içeren 
bilgi formu ve Hasta Hakları Algılaması Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu 30-39 yaşında (%46.6), kadın (%58.4), hem-
şire (%35.3), ortaöğretim mezunudur (%24). Araştırmaya katılanlar, 10 yıldan kısa 
süredir araştırmanın yapıldığı hastanede (%63.3) ve kendi mesleğinde çalıştığını 
(%45.2), son bir yılda hasta hakları ile ilgili eğitim almadığını (%53.4) belirtmiştir. 
Genel olarak sağlık çalışanlarının hasta hakları algı düzeyi puan ortalamaları 5 üzerin-
den 3.42±0.27 olarak bulunmuştur. Araştırmaya alınan sağlık çalışanlarının cinsiyet, 
meslek, yaş, eğitim, kurumda ve meslekte çalışma süresi, hasta haklarına yönelik eği-
tim alma durumu ile hasta haklarına yönelik genel algıları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farkların olmadığı saptanmıştır. 

Araştırmamıza göre; sağlık çalışanlarının kaliteli sağlık hizmeti sunabilmeleri için hasta 
haklarına yönelik algı düzeylerinin periyodik eğitimlerle yükseltilmesi gerekmektedir.         
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ABSTRACT        

The aim of  this research was to determine of the perception of patients’ 
rights of, medical staff who worked in Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest 
Surgery Education and Research Hospital. The data was collected by face to 
face interview method with Perception of Patients’ Rights Scale questionnaire 
form which was containing 7 questions about employee descriptive features.  
The great majority of health workers were 30-39 years old (46.6%), women (58.4%), 
nurses (35.3%), secondary school graduated (24%). The most of research participants 
declared to work less than 10 years Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest Surgery 
Education and Research Hospital (63.3%) and,  in their own profession (45.2%), and 
also did not take education related to patients’ rights (53.4%)duration of  the last 
year. In general, the health providers’ score averages of perception about  patients’ 
right   were found to be 3.42 ± 0.27 by 5 point. The health workers who were included 
in this reasearch did not have any statisticall y significant differences with gender, 
occupation, age, education, and vocational study period in the institution, to receive 
education for general perception about patients’ rights. 

According to our research, to provide quality health services for patients, the health 
workers need to be educated to increase the perception level of patient’s rights with 
regular trainings.

Key Words: Patient Rights, Perception, Health Employees.
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GİRİŞ

Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı bulunan bireylerin 
sırf insan olmaları sebebiyle sahip oldukları ve uluslararası anlaşmalar, anaya-
salar, yasalar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan hakları kap-
sar (Özer ve Günay, 2007). Hasta hakları, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık 
kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tarif eden bir kavramdır 
(Teke, Uçar, Demir ve ark., 2007). Hastalar için karşılanması gereken temel 
gereksinimleri ifade eder (Bostan, 2007). 

Hasta hakları konusu ülkemizde yanlış olarak genellikle ölüm veya sakatlığa 
yol açan, bazıları spekülatif hekim hataları nedeniyle hatırlanmaktadır (Örnek 
Büken ve Büken, 2003). Hasta hakları, esas olarak insan haklarının ve de-
ğerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasını belirtmekte ve dayanağını insan 
haklarıyla ilgili temel belgelerden almaktadır. Bir başka deyişle, insan ola-
rak saygı görme, kendi yaşamını belirleme, güvenli bir yaşam sürdürme, özel 
yaşamda saygı görme gibi ilkeler hasta haklarının da temelini oluşturmakta-
dır. Benzer şekilde, herkesin yeterli sağlık bakımı ile sağlığının korunması ve 
mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşması, temel insan hakları arasın-
da bulunmaktadır (Teke, Uçar, Demir ve ark., 2007).

Günümüzde geçerli olan hasta hakları ile ilgili bildirgeler Dünya Tabipler 
Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili 
ilk bildiriler 1946 Nuremburg Kanunları, 1963 Helsinki Deklerasyonu’dur. 
Hasta hakları ile ilgili ilk temel metin Dünya Tabipler Birliği’nin 1981 tarihli 
Lizbon Bildirgesi’dir. Türkiye’de ise sağlık hakkı ilk 1961 Anayasası’nda yer 
almış olup, Hasta Hakları Yönetmeliği 1998’de yürürlüğe girmiştir (Ocaktan, 
Yıldız ve Özdemir, 2004; Bostan, 2007). Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Yö-
netmeliği’ne işlerlik kazandırmak amacıyla, 2003 yılında “Sağlık Tesislerinde 
Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge”yi yayınlamış ve 2005 yılında 
ortaya çıkan ihtiyaçlara göre bu yönergeyi yenilemiştir. Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastane ve sağlık tesislerinde, yönerge çerçevesinde uygulamalar 2004 
yılından itibaren yaygınlaşmıştır (Bostan, 2007). 

Gerek uluslararası metinlerde ve gerekse Türkiye’de yürürlükte olan Hasta 
Hakları Yönetmeliği’nde, hasta hakları genel olarak altı başlık altında incelen-
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mektedir (Güler, 2001). Bu başlıklar; tıbbi bakım alma,  bilgilendirilme,  onam  
(rıza), mahremiyet ve özel hayata saygı, tıbbi araştırmalarda hasta hakları ve 
başvuru hakkıdır (Günay, Naçar, Horoz ve ark., 2007; Özer ve Günay, 2007). 
Bu hususlar göz önüne alındığında sağlık hizmeti sunan kurumların; sağlık hiz-
metlerinin psikososyal doğasının farkına varmaları, hasta hakları ve memnuni-
yeti doğrultusunda ortaya çıkacak gereksinimlere cevap verecek uygun çözüm-
ler geliştirmeleri gerekmektedir (Ataç, Azal, Uçar ve ark., 2003).

Hasta hakları, sağlık hakkının ve temel insan haklarından olan yaşama hak-
kının uzantısı olarak, son yıllarda tıp etiği alanında üzerinde önemle durulan 
konulardan biridir. (Teke, 2007). Hasta hakları konusunda mevcut yasal dü-
zenlemeler, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personeline önemli görev 
ve sorumluluklar yüklemektedir (Yürümez, Çevik ve Yavuz, 2010). Sağlık 
çalışanlarının sorumluluğu yalnızca tedavi edici hizmetlerle sınırlı değildir. 
Toplumda, sağlık hakkının ve insan haklarının yerleşmesini ve kişilere bu 
hakların eksiksiz ulaşmasını sağlamak, tüm sağlık çalışanlarının görev ve so-
rumluluğudur (Akdur, 1997). Sağlık hizmeti sunumunda rol oynayan sağlık 
çalışanlarının hizmet sunumunda mesleki etik ilkeler doğrultusunda çalışa-
bilmeleri, sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğini artırabilmeleri için hasta 
hakları konusunda bilgili olmaları (Duran, Yıldırım, Gerçek ve ark., 2008), 
hasta haklarına saygı duyması ve uygulaması gerekmektedir (Demircan, Özer 
ve Beydağ, 2008). Ayrıca, sağlık çalışanlarının, hasta hakları yönetmeliğine 
uygun davranması kadar, bireylerin yönetmelikle belirlenmiş olan hasta hak-
larını kullanma konusunda gerekli duyarlılığı gösteren tutum ve davranış gös-
termeleri beklenmektedir (Erbil, 2009). 

Hasta haklarının sağlık hizmeti sunum sürecinde etkili olması, sağlık hizmet-
lerini personel veya iş merkezli olmaktan hasta merkezli olmaya doğru taşıya-
caktır. Bu süreçte, sağlık çalışanları ile hastaların, hasta hakları konusundaki 
düşünce ve tutumları önem kazanmaktadır (Bostan, 2007) .

Bu araştırma, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının hasta hakları ko-
nusundaki algılamalarını belirlemek ve hasta hakları uygulamasının önemini 
vurgulamak amacıyla yapılmıştır.
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GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma, 02 Mayıs – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında tanımlayıcı ve kesitsel 
olarak gerçekleştirildi.

Araştırmanın evrenini; Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor, 
hemşire, laborant, radyolog ve  tıbbi sekreterlerden oluşan 798 sağlık çalışanı 
oluşturdu.

Evreni temsil edecek örneklem sayısının belirlenmesinde aşağıdaki formül ve 
tabakalı örnekleme yöntemi uygulandı.

Nt²pq
n = d²(N-1)+t²pq

N: Evrendeki birey sayısı

n: Örnekleme alınacak birey sayısı

p: İncelenen olayın görülüş sıklığı

q: İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı

t: Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosundan 
bulunan teorik değer

d: Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen ± sapma

 (798)(1.96)²(0.20)(0.80)n = (0.05)²(798-1)+(1.96)²(0.20)(0.80)

n = 188 Toplanması gereken toplam olgu miktarı      

N: 798      n:188

Tabaka Denek Sayısı Tabaka Ağırlığı Tabaka Örneklem Büyüklüğü
Doktor 200 200/798=0.25 188x0.25=48

Hemşire 258 258/798=0.32 188x0.32=61
Diğer sağlık çalışanı 343 343/798=0.42 188x0.42=79

Çalışmaya, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak 221 sağlık çalışanı 
katıldı.   

Veriler, bilgi formu ve Hasta Hakları Algılaması Ölçeği olmak üzere iki araç 
kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Bilgi formu, çalışanların 
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mesleği, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve 
Cerrahisi Hastanesi’nde çalışma süresi, meslekte çalışma süresi, son bir yılda 
hasta hakları eğitimi alma durumu gibi araştırmacılar tarafından hazırlanan 
7 soru içermektedir. Bostan (2007) tarafından tasarlanan Hasta Hakları Al-
gılaması Ölçeği ise 5’li Likert anketi tekniğine uygun 25 ifadeden oluşmak-
tadır. İfadeler, cevaplamanın sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla olumlu ve 
olumsuz cümleler şeklinde düzenlenmiş olup değerlendirme aşamasında hasta 
hakları açısından puanlarıyla birlikte olumlu ifadelere dönüştürülmüş ve dört 
grup altında toplanmıştır. Bu guruplar, genel olarak hasta haklarıyla ilgili 7 
ifade, iletişim ve bilgi alma hakkıyla ilgili 6 ifade, yönetsel hizmetlerde hasta 
haklarıyla ilgili 6 ifade ve tıbbi hizmetlerde hasta haklarıyla ilgili 6 ifadeden 
oluşmaktadır. İfadelerin katılma düzeyleri; hiç katılmıyorum=1, katılmıyo-
rum=2, kısmen katılıyorum=3, katılıyorum=4, tamamen katılıyorum=5 olarak 
puanlanmıştır. Puanın yüksekliği, hasta haklarıyla ilgili düşünce ve algının 
olumluluk düzeyinin arttığını göstermektedir (Bostan, 2007).  Bostan’ın ça-
lışmasında (2007) ölçeğin güvenirlilik katsayısı Cronbach alfa=0.76 olarak 
bulunmuştur. 

Çalışmanın gerçekleştirildiği hastaneden çalışma öncesi yazılı izin alındı. 
Çalışmaya katılmada gönüllülük ilkesine dikkat edilerek çalışma öncesi ça-
lışanlar, çalışmanın amacı ve yararı konusunda sözlü olarak bilgilendirildi. 
Çalışmamızda bireylerin mahremiyetine ve çalışan bilgilerinin gizliliğine 
saygı gösterilerek kişisel bilgilerin araştırmacının dışında hiç kimseye açık-
lanmayacağı belirtildi. Ayrıca ölçeğin kullanımında da Bostan’dan yazılı 
izin alındı.   

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 
NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kulla-
nıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların 
(Ortalama, standart sapma, frekans) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştı-
rılmasında parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova 
testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. 
Parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student’s T-test kullanıldı. 
Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlen-
dirildi. 
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BULGULAR

Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu 30-39 yaşında (%46.6), kadın (%58.4), 
hemşire (%35.3) ve ortağretim mezunudur (%24). Araştırmaya katılanlar, 
10 yıldan kısa süredir Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (%63.3) ve kendi mesleğinde çalıştığını 
(%45.2), son bir yılda hasta hakları ile ilgili eğitim almadığını (%53.4) belirt-
miştir (Tablo 1).

Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Dağılımı (N:221)

Özellik n %

Yaş

20-29 54 24,4

30-39 103 46,6

≥ 40 64 29

Cinsiyet
Erkek 92 41,6

Kadın 129 58,4

Meslek

Doktor 57 25,8

Hemşire 78 35,3

Diğer sağlık çalışanı 86 38,9

Eğitim durumu

Ortaöğretim 53 24

Sağlık meslek lisesi 46 20

Ön lisans 27 12,2

Lisans 50 22,6

Lisansüstü 45 20,4

Süreyyapaşa Göğüs Hast. ve Cer. 
Hastanesi’nde çalışma süresi

<10 Yıl 140 63,3

10-19 Yıl 53 24

≥20 Yıl 28 12,7

Meslekte çalışma süresi 

<10 Yıl 100 45,2

10-19 Yıl 74 33,5

≥20 Yıl 47 21,3

Son bir yılda hasta hakları eğitimi 
alma

Evet 103 46,6

Hayır 118 53,4
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Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Hasta Hakları Algılarına İlişkin İfadelerin Dağılımı

İfadeler H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um

K
at

ılm
ıy

or
um

K
ıs

m
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

K
at

ılı
yo

ru
m

Ta
m

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m

% % % % %
Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır. 3,2 3,6 14,5 40,7 38

Hasta hakları uygulamaları sağlık çalışanlarının aleyhinedir. 10,9 18,6 33 20,4 17,2

Hastanın, hastalığının tedavisi mahremiyet hakkından önce 
gelir. 5 18,1 19,5 35,3 22,2

Tıbbi müdahalede mesleki kurallara uymak yeterlidir, 
hastanın özel durumunu gözetmek gerekmez. 5  13,6 19,5 38,5 23,5

Görevli personel işini yaptığı hastaya kendini tanıtmalıdır. 3,2 8,6 12,7 41,6 33,9
Hastanelerin kalite belgesi alması verdiği hizmet kalitesini 
etkilemez. 15,4 22,2 15,8 31,7 14,9

Hastalar çoğu kez gereksiz sorular sormaktadır. 5,4 10,4 42,5 19,5 22,2
Hastaların hakları olabilmesi için insan olması yeterlidir. 3,6 4,5 10 32,6 49,3
Hastaya bilgi vermek için harcanan zaman sırada bekleyen 
hastaya haksızlıktır. 5 11,8 22,6 34,4 26,2

Hastalara gerekli hizmeti verebilmek için otoriter 
davranmak gerekir. 16,7 22,6 31,2 17,6 11,8

Hastane çalışanlarının hastalarına öncelik verilmelidir. 5,9 5,4 24,4 33 31,2
Hastaların yanında refakatçi bulundurmaları yapılacak 
işlemleri güçleştirmektedir. 16,7 33,5 38 6,8 5

Hastaların hastane temizliğine katkıda bulunması gerekir. 23,5 11,8 25,3 19,9 19,5
Hasta hakları yükselen bir değerdir.  5 10 32,1 29 24
Hastaların agresif tepki göstermeleri, çalışanlarında agresif 
davranmasını haklı kılar. 23,5 32,6 26,7 5,9 11,3

Hasta hakları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç vardır. 1,4 5 21,3 40,7 31,7
Hasta memnuniyeti çalışanların değerlendirilmesinde bir 
ölçü olamaz. 19 18,1 29,4 20,8 12,7

Her tıbbi müdahaleden önce hastanın rızasını almak işleri 
zorlaştırır. 4,1 10,9 28,1 29 28,1

Sürekli hasta haklarının öne çıkarılması hastaların uygun 
olmayan taleplerini artırmaktadır. 5,4 10 29,9 29 25,8

Hastalar, hastane ve sağlık personelinin varlık nedenidir. 5,4 8,1 18,6 34,8 33
Hasta yoğunluğu fazla olduğu için hastalara yeterli özeni 
gösterememekteyiz. 31,7 23,1 28,5 11,8 5

Tıbbi tetkiklerde hastalara uzun süreye randevu verilmesi 
mevcut imkanlar içerisinde çözülebilir. 8,6 8,1 31,7 38,5 13,1

Hastane ortamında hastaların ibadet etme isteklerini 
karşılamak zordur. 18,6 28,1 27,1 15,8 10,4

Kurum olarak kalite belgesi almalıyız. 4,5 8,1 17,6 32,6 37,1
Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi gerekir. 1,4 2,3 7,2 26,2 62,9
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Sağlık çalışanlarının çoğu, hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimlerin 
olması gerektiğini (%78.7), görevli personelin işini yaptığı hastaya kendisi-
ni tanıtmasını (%75.5), hastaların hakları olabilmesi için insan olması yeterli 
olduğunu (%81.9), hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi ge-
rektiğini (%92.1) belirtmiştir. Bununla birlikte, sağlık çalışanları, hastaların 
yanında refakatçi bulundurulmasının yapılacak işlemleri güçleştirmediğini 
(%11.8), hastaların agresif tepki göstermesinin, çalışanlarında agresif dav-
ranmasını haklı kılmadığını (%17.2) ifade etmiştir. Çalışmamızda sağlık ça-
lışanları, hastanın, hastalığının tedavisinin mahremiyetinden önce geldiğini 
(%57.5) belirtmiştir (Tablo 2). 

Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Demografik Özellikleri İle Hasta Hakları Algı 
Puanlarının Karşılaştırılması

İfadeler

Sağlık 
çalışanlarının 

hasta haklarına 
yönelik genel 

algıları

Sağlık 
çalışanlarının 

hastaların 
iletişim ve bilgi 
alma haklarına 
yönelik algıları

Sağlık 
çalışanlarının 

yönetsel 
hizmetlerde 

hasta 
haklarına 

yönelik 
algıları

Sağlık 
çalışanlarının 

tıbbi 
hizmetlerde 

hasta 
haklarına 

yönelik 
algıları

Toplam Puan

Ort p Ort p Ort p Ort p Ort p

Cinsiyet
Kadın 3,69 

0,451
3,29

0,227
3,32

0,730
3,35

0,876
4,42

0,987
Erkek 3,63 3,38 3,29 3,36 3,42

Meslek
Doktor 3,59

0,535
3,36

0,003**
3,38

0,024*
3,33

0,703
3,42

0,523Hemşire 3,71 3,46 3,19 3,39 3,45
Diğer 3,67 3,17 3,37 3,34 3,40

Yaş
20-29 3,72

0,562
3,49

0,003**
3,30

0,224
3,29

0,403
3,46

0,40430-39 3,62 3,34 3,26 3,34 3,40
≥ 40 3,70 3,16 3,39 3,41 3,42

Eğitim

Ortaöğretim 3,65

0,122

3,24

0,007**

3,35

0,105

3,29

0,263

3,95

0,280

Sağlık 
meslek 
lisesi

3,52 3,51 3,14 3,32 3,38

Ön lisans 3,83 3,32 3,36 3,50 3,52
Lisans 3,79 3,14 3,35 3,40 3,44

Lisansüstü 3,59 3,43 3,34 3,31 3,43
Meslekte 
çalışma 
süresi

<10 Yıl 3,58
0,188

3,43
0,011*

3,28
0,111

3,27
0,023*

3,40
0,38610-19 Yıl 3,73 3,28 3,27 3,38 3,43

≥ 20 Yıl 3,75 3,16 3,43 3,48 3,47
Hasta 

haklarına 
ilişkin 
eğitim 
alma 

durumu

Evet 3,78 3,36 3,27 3,37 3,46

Hayır 3,56 0,008** 3,29 0,296 3,34 0,257 3,33 0,555 3,39 0,045*

* p<0.05     ** p<0.01
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Çalışmamızda sağlık çalışanlarının hasta hakları algı düzeyi puan ortalamaları 
5 üzerinden 3.42±0.27 olarak bulunmuştur. 

Cinsiyet, meslek, yaş, eğitim ve meslekte çalışma süresi ile sağlık 
çalışanlarının hasta haklarına yönelik algı puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Hasta haklarına yönelik eğitim alan 
sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik algı puanları, hasta hakları ile 
ilgili eğitim almayan kişilerin puanlarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 
anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.01).  

Sağlık çalışanlarının, hastaların iletişim ve bilgi alma haklarına yönelik algı 
puanları ile meslek arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 
bulunmaktadır (p<0.01). Hemşirelerin puanları diğer sağlık çalışanlarının 
puanlarından anlamlı şekilde yüksektir. Doktorların puanları ile hemşire ve 
diğer sağlık çalışanlarının puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

Yaşlara göre sağlık çalışanlarının, hastaların iletişim ve bilgi alma haklarına 
yönelik algı puanları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 
bulunmaktadır (p<0.01). 40 yaş ve üzeri grubun algı puanları, 20-29 yaş 
aralığındaki kişilerin puanlarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 
düşüktür. Diğer yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır (p>0.05).

Eğitim düzeylerine göre sağlık çalışanlarının, hastaların iletişim ve bilgi 
alma haklarına yönelik algı puanları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 
anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Sağlık meslek lisesi mezunlarının 
puan ortalamaları lisans mezunlarının puan ortalamalarından ileri düzeyde 
anlamlı yüksektir. Diğer eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

Meslekte çalışma sürelerine göre sağlık çalışanlarının, hastaların iletişim ve 
bilgi alma haklarına yönelik algı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Meslekte çalışma süresi 10 yıldan az olan 
grubun puan ortalamaları, meslekte çalışma süresi 20 yıl ve üzerinde olan 
gruptan istatistiksel olarak anlamlı yüksektir. 
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Sağlık çalışanlarının yönetsel hizmetlerde hasta haklarına yönelik algı 
puanları ile cinsiyet, yaş, eğitim, meslekte çalışma süresi ve hasta haklarına 
ilişkin eğitim alma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (p>0.05).

Mesleklere göre sağlık çalışanlarının yönetsel hizmetlerde hasta haklarına yönelik 
algı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 
Hemşirelerin puanları, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının istatistiksel olarak 
anlamlı düşüktür. 

Sağlık çalışanlarının tıbbi hizmetlerde hasta haklarına yönelik algı puanları 
ile cinsiyet, meslek, yaş, eğitim ve hasta haklarına ilişkin eğitim alma durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
Meslekte çalışma sürelerine göre sağlık çalışanlarının tıbbi hizmetlerde hasta 
haklarına yönelik algı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmaktadır (p<0.05). Meslekte çalışma süresi 10 yıldan az olan grubun 
puan ortalamaları, meslekte çalışma süresi 20 yıl ve üzerinde olan gruptan 
istatistiksel olarak anlamlı düşüktür (Tablo 3). 

TARTIŞMA

Çalışmamızda katılımcıların hasta haklarına yönelik genel algıları ile cinsiyet, 
meslek, yaş, eğitim, kurumda ve meslekte çalışma süresi, hasta haklarına yöne-
lik eğitim alma durumu gibi değişkenlerle istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan çalışma sonuçları-
mızla paralellik göstermektedir (Ocaktan, Yıldız ve Özdemir, 2004). Benzer so-
ruların bulunduğu Bostan’ın çalışmasında (2007) da sağlık çalışanlarının hasta 
haklarına yönelik olarak tutumlarını en fazla etkileyen tanımlayıcı ve demogra-
fik özelliklerinin; eğitim düzeyi, mesleği, meslekte çalışma süresi, cinsiyeti ve 
okuduğu meslek dışı kitap sayısı olduğu tespit edilmiştir. Bir eğitim hastane-
sinde görev yapan hemşirelerin hasta haklarına ilişkin tutumlarının incelendiği 
çalışmada, her bir hasta hakkı için kabul oranlarının %69.2 ile %100 arasında 
değiştiği saptanmıştır (Teke, Uçar, Demir ve ark., 2007).      

Çalışmamızda sağlık çalışanlarının çoğu, hastaların hakları olabilmesi için in-
san olmasının yeterli olduğuna, kurum olarak kalite belgesinin olması gerek-
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tiğine, hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi gerektiğine tama-
mıyla katıldıklarını belirtmişlerdir. Bostan’ın (2007) çalışmasında da sağlık 
çalışanlarının %73,6’sı hasta hakkının olabilmesi için insan olmasını yeterli 
görmekte, %81,6’sı sağlık çalışanlarının varlık nedenlerinin hastalar olduğu-
nu ifade etmektedir. Ocaktan ve arkadaşlarının (2004) yaptığı çalışmada sağ-
lık çalışanları, hasta hakları deyince ilk akla gelenlerin güleryüzlü karşılanma, 
iyi davranılma ve saygı görme (%68.9) olduğunu belirtmişler ve 1 kişi (%0.9) 
hasta haklarını doktorlara ait hakların sınırlandırılması olarak algıladığını ifa-
de etmiştir.   Hekim ve hastaların hasta haklarına yaklaşımlarının incelendiği 
çalışmada da hastalar açısından önemli bulunan hakların iyi tedavi, insanca 
muamele, iyi iletişim ve bilgilendirme olduğu; hekimler açısından önemli bu-
lunan hakların ise hekim seçme, bilgilendirme, tedaviyi reddetme ve tedavi 
seçme hakları olduğu saptanmıştır (Sur, Söylemez, Özkan ve ark., 2000). Bir 
üniversite hastanesinin dâhiliye ve cerrahi kliniklerinde hekim ve hemşire-
lerin hasta hakları konusunda tutumlarını araştıran bir çalışmada, hekim ve 
hemşireler için en çok kabullenilen hasta hakları tanı, tedavi, risk ve seçenek-
leri, taburcu olduktan sonra gerekli sağlık hizmeti konusunda bilgilendirme 
ile hekim ve hemşireyi ismen tanıma olarak saptanmıştır. Bu çalışmada he-
kimler tarafından en az benimsenen hasta hakları mahremiyetin korunmasıdır 
ve neden olarak da üniversite hastanelerinde eğitimin öncelikli olduğunu dü-
şünmeleridir. Hemşireler tarafından en az benimsenen hasta hakkı ise tedavi 
ve uygulamaları reddetme hakkıdır (Zincir, Erdal ve Zincir, 1999).     

Hastanın mahremiyet hakkı, hastaya ait bilgilerin gizliliği ve hastanın beden 
mahremiyetini kapsar (Ocaktan, Yıldız ve Özdemir, 2004). Çalışmamızda sağ-
lık çalışanlarının %57.5’i hasta mahremiyetinin hastalığının tedavisinden son-
ra geldiğini belirtmiştir. Aynı şekilde Bostan’ın (2007) çalışmasında da sağlık 
çalışanlarının %59.2’si hastaların mahremiyet hakkının hastalığının tedavisi 
kadar önemli olmadığı belirtilmiştir. Başka bir çalışmada, sağlık hizmeti alan 
kişilerin %13.4’ü, hasta mahremiyetine saygı bakımından sağlık personelinin 
hizmet sunumundan memnun olmadıklarını belirtmiştir (Ataç, Azal, Uçar ve 
ark., 2003). Ocaktan ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında en çok kabul gö-
ren tutum örneğinin mahremiyetin korunması, hastanın uygulanan tedavinin 
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alternatifleri konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ve araştırmalara katılması 
için onayının alınması olduğu; verilen tutum örnekleri içinde en az kabul gö-
renin ise hastaların hekim ve hemşireleri ismen tanıması gerektiği belirtilmiş-
tir. Başka bir çalışma sonucunda ise hem hizmeti alanların mahremiyetlerine 
saygı konusunda sıkıntılı durumlarının olduğu hem de hizmeti sunan/sunacak 
olan doktorların bazılarının konu hakkındaki duyarlılıklarının az olduğu, mu-
ayene ve tedavi sırasında hastayı insan değil incelenecek bir materyal olarak 
gördükleri düşüncesine varılmıştır (Topbaş, Özlü, Çan ve ark., 2005). 

Sağlık hizmetlerinin yönetiminde ve sunumunda görev alacak profesyonelle-
rin “hasta hakları”, “etik” ve “sağlık hukuku” konularında yeterli bilgi dona-
nımına sahip olmaları gereklidir (Sur, Söylemez, Özkan ve ark., 2000). Çalış-
mamızda sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik eğitim alma ile hasta 
haklarına yönelik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık buluna-
mazken sağlık çalışanlarının çoğu (%72.4) hasta hakları konusunda hizmet içi 
eğitime ihtiyaçlarının olduğunu belirtmişlerdir. Bostan’ın (2007) çalışmasın-
da sağlık çalışanlarının %82.4’ünün, hasta hakları konusunda hizmet içi eğiti-
me ihtiyacının olduğunu ve %11.2’sinin de kısmen ihtiyacının olduğunu ifade 
etmesi, bilgi eksikliğinin ve hizmet içi eğitimin gerekliliğine işaret olarak de-
ğerlendirilmiştir. Hastaların hasta haklarına yönelik bilgi düzeylerinin belir-
lendiği başka araştırmada, hastaların büyük çoğunluğunun Türkiye’de hasta 
hakları ile ilgili hukuksal düzenlemelerden habersiz olduğu saptanmıştır (Gü-
nay, Naçar, Horoz ve ark., 2007). Kayseri il merkezindeki hekimler üzerinde 
yapılan bir araştırmada hekimlerin yaklaşık yarısının 1998 yılında çıkarılmış 
olan Hasta Hakları Yönetmeliği’nden habersiz olduğu ve sadece üçte birinin 
yönetmeliği okuduğu belirlenmiştir (Özer ve Günay, 2007). Diş hekimleri ile 
yapılan bir çalışmada %43.1’i hasta hakları konusunda eğitim aldığını ifade 
etmiş ve eğitim kaynağı olarak fakülteden sonra medyanın 2. sırayı aldığı be-
lirtilmiştir (Eşiyok, Yaşar ve Turla, 2007). Hekimler ile yapılan başka bir ça-
lışmada da hekimlerin çoğunun hasta hakları ile ilgili temel yaklaşım ve yasal 
düzenlemeler konusunda çok yüzeyel bilgilere sahip oldukları saptanmıştır 
(Özdemir, Salaçin ve Ergönen, 2000).
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SONUÇ

Hasta hakları, insan hak ve özgürlüklerinin önemli bir parçasıdır. Sağlık 
hizmeti sunan çalışanlar tarafından hasta haklarına önem verilmesi, hizmet 
kalitesinin artmasına katkı sağlar. Çalışmamız sonucunda; sağlık çalışanla-Çalışmamız sonucunda; sağlık çalışanla-
rının hasta haklarına yönelik algılarının olumlu olduğu, hemşirelerin hasta 
hakları algı puanının diğer sağlık çalışanlarından yüksek olduğu, sağlık çalı-
şanlarının hastanelerde hasta hakları birimlerini gerekli gördüğü, insan olma-
dan kaynaklanan hasta haklarının önemli olduğu, hastaların yanında refakatçi 
bulundurulmasının yapılacak işlemleri güçleştirmediği, hastaların agresif tep-
ki göstermesinin çalışanlarında agresif davranmasını haklı kılmadığı algıları 
saptanmıştır. Ayrıca çalışmamızda sağlık çalışanlarının cinsiyet, meslek, yaş, 
eğitim, kurumda ve meslekte çalışma süresi, hasta haklarına yönelik eğitim 
alma durumu ile hasta haklarına yönelik algıları arasında anlamlı farkların 
olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; kurumlarda hasta hakları 
birimleri ile sağlık çalışanı işbirliğinin arttırılması, sağlık çalışanlarına yö-
nelik belirli periyodlarla hasta hakları uygulamalarını olumlu etkileyebilecek 
hizmet içi eğitim programlarının yapılması ve devam ettirilmesi önerilmek-
tedir.
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ÖZET

Bu araştırmanın amacı, bir kamu hastanesindeki doktor ve hemşire grubunun etki-
leşimi ile bakımın algılanan teknik kalitesi, hasta yakınlarının ihtiyaçlarının algıla-
nan karşılanma derecesi, hemşireleri serviste tutabilme ve çalışan memnuniyeti gibi 
hastane performans göstergeleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma evrenini, 
Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin servislerinde görev yapan tüm doktor ve hemşi-
reler oluşturmaktadır. Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak, Shortell (1996a) ta-
rafından hazırlanan “Yoğun Bakım Ünitelerinin Organizasyonu ve Yönetimi Anketi” 
kullanılmıştır. Araştırmada anketler aracılığıyla toplanan veriler Statistical Package 
for Social Science for Windows (SPSS 13.0) programı ile analiz edilmiştir. Araştırma 
sonucunda; doktor-hemşire etkileşimi ile performans göstergeleri olarak alınan, hasta 
yakınlarının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi, hemşireleri serviste tutabil-
me ve çalışan memnuniyeti arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde, bakımın algıla-
nan teknik kalitesi ile de pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hastane, Performans, Doktor-Hemşire Etkileşimi. 

1 Uzman, Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

2 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Öğretim Üyesi
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ABSTRACT

The aim of this study is to examine the relationship between doctor-nurse interaction 
and performance indicators of the hospital including; perceived technical quality of 
care, perceived effectiveness at meeting family member needs, perceived effectiveness 
at retaining nurses in the unit and job satisfaction in a public hospital. Research 
population consist of all the doctors and nurses who are working at clinics of Dr. 
Sami Ulus Children Health and Diseases Training and Research Hospital (Altındağ, 
Ankara). In this research, “Intensive Care Units Organization and Management 
Survey” prepared by Shortell (1996a) was used as a data collection tool. The data 
collected through surveys was analysed by Statistical Package for Social Science for 
Windows program (SPSS 13.0). As a result of the study; positive, weak and statistically 
significant relationships were found between doctor-nurse interaction and; perceived 
ability to meet patient needs, perceived effectiveness at retaining nurses in the unit), 
job satisfaction.  There was a positive, moderate level and statistically significant 
relationship between doctor-nurse interaction and perceived technical quality of care. 

Key Words: Hospital, Performance, Doctor-Nurse Interaction.
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GİRİŞ

Her organizasyon gibi hastaneler de belirli amaçları gerçekleştirmek için ku-
rulurlar. Belirlenen amaçlara ne düzeyde ulaşıldığı ise performans ölçümü ile 
belirlenir. Son zamanlarda hastaların artan sağlık bilgileri ve kaliteli hizmet 
talepleri, düzenleyici kuruluşların baskıları (Curtright vd. 2000:58; Pakdil, 
2007: 115), sağlık hizmetlerinin artan maliyetleri (Kavuncubaşı, 2000: 338), 
hastanelerin rekabet gücüne (Griffith, 1999, s.185) ve çalışanların motivasyo-
nuna etkileri (Aydın, 2007, s. 266) gibi gerekçeler hastanelerde performans 
ölçümünü zorunlu hale getirmiştir. 

Literatürde, hastanelerin performans ölçümünde kullanılan birçok boyut ve 
gösterge olduğu görülmektedir. Hastanelerde performans ölçümüne dikkatler 
yoğunlaştıkça birçok bilim adamı ve kurum konuyla ilgili kendi yaklaşımları-
nı sunmuşlardır (Saluvan ve Kaya, 2010: 25). 

Hastanelerde bir yandan performans ölçümü yaygınlaşırken diğer taraftan 
aynı şartlara sahip birimler arasındaki performans farklılıklarının nedenleri 
araştırılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalar performansın, yatan hasta ser-
vislerinde çalışanlar arasındaki iletişim düzeyinden, servis liderlerinin liderlik 
becerilerinden, servisin kendi içinde ve diğer hastane birimleri ile koordinas-
yonu konusundaki başarısından, birim kültüründen ve ortaya çıktığında ser-
viste uygulanan çatışma yönetimi tarzlarından etkilenebileceğini göstermiştir 
(Shortell vd, 1994). 

Bu konuda araştırma yapan Shortell vd. (1994) iletişim, liderlik, koordinas-
yon, örgüt kültürü ve çatışma yönetiminin birbirleri ile çok ilişkili konular ol-
duğunu ve bunların etkileşim kavramı içerisinde değerlendirilebileceğini ifa-
de etmiş ve çalışmasını bu yönde yürütmüştür. Literatürde birçok araştırma-
cının bu yaklaşımı benimsedikleri görülmektedir. Bu araştırmada, doktorlar 
ve hemşireler arasındaki iletişim, liderlik, koordinasyon ve çatışma yönetimi 
etkileşim kavramı kapsamında değerlendirilmiş, doktor-hemşire etkileşiminin 
bakımın algılanan teknik kalitesi, hasta yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanma 
derecesi, hemşireleri serviste tutabilme ve çalışan memnuniyeti gibi perfor-
mans göstergeleri ile ilişkisi incelenmiştir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Amacı

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde-
ki1 liderlik, iletişim, koordinasyon, çatışma yönetimi gibi alt boyutlardan oluşan 
doktor ve hemşire grubunun etkileşimi ile bakımın algılanan teknik kalitesi, has-
ta yakınlarının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi, hemşireleri serviste 
tutabilme ve çalışan memnuniyeti gibi hastanenin performans göstergeleri ara-
sındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Materyal ve Yöntem

1. Problem Cümlesi: Doktor ve hemşireler arasındaki etkileşim ile hastane-
nin performansı arasında ilişki var mıdır? 

2. Hipotezler:

• Doktor ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyi arttıkça, hastanenin per-
formansı artar.

• Doktor ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyi arttıkça, bakımın algıla-
nan teknik kalitesi artar.

• Doktor ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyi arttıkça, hasta ve yakın-
larının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi artar.

• Doktor ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyi arttıkça, hemşireleri ser-
viste tutabilme derecesi artar.

• Doktor ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyi arttıkça, çalışanların 
memnuniyeti artar. 

3. Evren: Araştırma evrenini, Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan Dr. Sami 
Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin servis-
lerinde görev yapan tüm doktor ve hemşireler oluşturmaktadır, örneklem seçil-
memiştir. Araştırma evreni olarak Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, araştırmacının bu hastanede çalışıyor olması ve 
böylelikle veri toplama sürecini hızlandıracağı düşüncesi ile tercih edilmiştir.

1 Daha sonra adı “Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi” 
olarak değiştirilmiştir.
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Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı 300 yatak kapasiteli bir hastanedir. Hastanenin ser-
vislerinde 102 doktor, 136 hemşire görev almaktadır. Hastanede, çoğu farklı 
alanda hizmet veren 13 servis (yatan hasta servisi) bulunmaktadır. Her servis, 
başhekime bağlı klinik şef doktorları tarafından yönetilmektedir. Serviste çalı-
şan tüm personel operasyonel yönetici olan klinik şefine bağlıdır. Klinik şefine 
yönetme görevinde serviste çalışan hemşirelerin sevk ve idaresini sağlayan 
servis sorumlu hemşiresi yardım eder. Servis sorumlu hemşiresi, operasyonel 
olarak klinik şefine, idari olarak başhemşireliğe bağlıdır.  

4. Sınırlılıklar: Araştırma, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır. Bu nedenle araştırma bulguları 
sadece bu kuruluşun durumunu yansıtmaktadır.

Doktor-hemşire etkileşimi; iletişim, liderlik, koordinasyon ve çatışma yöne-
timi boyutları ile sınırlıdır. Shortell vd. (1994),  araştırmalarında boyut ola-
rak yer verdikleri örgüt kültürü, çok sayıda soru ile ölçüldüğü için daha fazla 
zaman alabileceği ve böylelikle anket doldurulma oranlarını düşürebileceği 
öngörüsü ile araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Hastane performansı sadece; bakımın algılanan teknik kalitesi, hasta yakınla-
rının ihtiyaçlarının algılanan karşılanma derecesi, hemşireleri serviste tutma 
ve çalışan memnuniyeti göstergeleri ile ölçülmüştür.

Ankete katılanlardan isimlerini yazmaları istenmemiştir. Bu yüzden katılanlar 
ile katılmayanlar arasında cevap yanlılığını gösteren bir karşılaştırma yapıla-
mamaktadır.

5. Veri Toplama Aracı: Shortell vd. (1994:508), sağlık hizmetleri araştırma-
larında kullanılmak üzere, uygulanan tedavilerin hasta sonuçlarındaki fark-
lılıkları açıklamaya ve hasta bakımının kalitesini sürekli olarak iyileştirme 
çabalarına yardım edebilecek, teoriye dayalı, güvenilir ve geçerli “yönetsel 
uygulamalar ve örgütsel süreçler” ölçeklerine büyük ihtiyaç olduğu düşüncesi 
ile bu ihtiyaca cevap verecek bir ölçek geliştirmişlerdir. Oluşturulan ölçek, 
ABD’deki 42 Yoğun Bakım Ünitesinden 1700 çalışanla (doktor, hemşire, di-
ğer çalışanlar) yapılan bir araştırmada kullanılmıştır. 
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Araştırma; liderlik, örgüt kültürü, iletişim, koordinasyon ve çatışma yönetimi 
ile ilgili kapsamlı bir grup örgüt değerlendirme ölçeğinin (YBÜ Hemşire-He-
kim Anketi) güvenilir ve geçerli olarak kullanılabileceğini göstermiştir (Shor-
tel vd., 1994:515). Shortell vd. (1991:721) anketin geçerlilik ve güvenilirliğini 
değerlendirdikleri bir başka makalelerinde, sağlık hizmeti sunan organizas-
yonların farklı servislerinde de ölçeğin geçerli ve güvenilir olarak kullanılabi-
leceğini belirtmişlerdir. 

Dougherty ve Larson (2005: 5), doktor-hemşire etkileşimini ölçmek için kulla-
nılan ölçekleri gözden geçirmek ve bu ölçeklerin güçlü ve zayıf yönlerini kar-
şılaştırmak amacıyla bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada, ilk olarak doktor-
hemşire etkileşimini ölçmek amacıyla geliştiren ve 1990 ile 2004 yılları arası 
yayınlanan makalelerde kullanılan ölçekleri “PubMed” gibi büyük veri tabanla-
rı ve literatürü araştırarak belirlemişlerdir. Bu makaleler daha sonra “ISI Web of 
Science”ın alıntı indeksinde araştırılarak en az iki başka çalışmada kullanılanlar 
seçilmiştir. Seçilen ölçeklerin geliştirilme şekli, nasıl tanımlandığı, geçerlilik ve 
güvenilirlikleri, güçlü ve zayıf yanları değerlendirilmek üzere yeniden gözden 
geçirilmiştir. Bu çalışmalar sonucu Shortell (1996a)’in bu araştırmada kullanı-
lan anketleri karşılaştırmaya değer görülen 5 ölçekten biri olmuştur. 

Tablo 1. Doktor-Hemşire Etkileşimini Ölçmek İçin Kullanılan Ölçekler

Ölçek Araştırmacılar ve Ölçeğin Kullanıldığı Makale

Collaborative Practice Scale (CPS)
Weiss, S., & Davis H. (1985). Validity and Reliability 
of the Collaborative Practise Scales. Nurse Res.(34), 
299-304. [A1]

Collaboration and Satisfaction with 
Care Decisions (CSACD)

Baggs, J. (1994). Development of an Instrument to 
Measure Collaboration and Satisfaction About Care 
Decisions. J. Adv. Nurse(20), 176-182.

The Jefferson Scale of Attitudes 
toward Physician Nurse 
Collaboration 

Hojat, M., & Fields, S. (1999). Psychometric Properties 
Of An Attitude Scale Measuring Physician Nurse 
Collaboration. Eval Health Prof., 2(22), 208-220.

Collaboration with Medical Staff 
Scale (CMSS) of the Nurses 
Opinion 
Questionnaire (NOQ)

Adams, A., Bond, S., & Arber, S. (1995). Development 
and Validation of Scales to Measure Organizational 
Features of Acute Hospital Wards. Int. J. Nurs. Stud., 
6(32), 612-627.

ICU RN-MD Questionnaire

Shortell, S., Rousseau, D., Gillies, R., Devers, K., 
& Simons, T. (1991). Organizational Assessment in 
Intensive Care Units (ICUs): Construct Development, 
Reliability And Validity of the ICU Nurse Physician 
Questionnaire. Med. Care(29), 709-723.

Kaynak: Dougherity ve Larson, 2005: 246    
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Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, Shortell (1996a) tarafından doktor 
ve hemşireler için ayrı olarak hazırlanan “Yoğun Bakım Ünitelerinin Organi-
zasyonu ve Yönetimi Anketi”nin kısa formu kullanılmıştır. Kısa formun Türk-
çe çevirisi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 
desteklenen “Yoğun Bakım Ünitelerinin Organizasyonu ve Yönetimi Projesi 
(Kaya ve Şahin, 2009)”  yürütücüleri tarafından yapılmıştır. Bu çeviri, tüm 
servisleri kapsayacak şekilde uyarlandıktan sonra kullanılmıştır. Uyarlama 
işlemi sadece “yoğun bakım üniteleri”nin “servis” kelimesine çevrilmesi şek-
linde yapılmıştır. Anketin uzun formu ile kısa formunda yer alan boyutlarla, 
bu boyutlardaki soru sayıları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Yoğun Bakım Ünitelerinin Yönetimi ve Organizasyonu Anketinin Uzun ve 
Kısa Formlarının Karşılaştırması

Boyut
Soru Sayısı

Uzun Form Kısa Form
İletişim 43 19
Liderlik 16 12
Çatışma Yönetimi 26 14
Koordinasyon 13 4
Performans 8 8
Toplam 105 56

Anketin uzun formu, katılımcıların yoğun iş tempoları göz önünde bulundurul-
duğunda uzun zaman alacağı düşüncesi ve katılımcı sayısında azalmaya neden 
olacağı öngörüsüyle kullanılmamış, bunun yerine doldurulması daha kısa sü-
ren kısa form tercih edilmiştir. Anket soruları hakkında, araştırmanın yapılacağı 
Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 
yine bu hastaneye benzer yapıdaki Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinden2 toplam beş doktor ve beş hemşire ile görüşülmüş 
ve katılımcılar tarafından anlaşılmayan, anketin uygulanmasını zorlaştıran, ce-
vaplanma oranını düşüren maddeler yeniden düzenlenmiştir. 

Anketler; “servisteki iletişim”, “liderlik ve koordinasyon”, “performans”, “ça-
tışma yönetimi”, “memnuniyet”, “kişisel bilgiler” ve “sağlık hizmetleri sunu-
mu ile ilgili sorunlar” başlıkları ile ifade edilen yedi bölümden oluşmaktadır.

2 Daha sonra ismi “Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi” ola-
rak değiştirilmiştir. 
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“Servisteki iletişim” bölümü; meslek gruplarının kendi aralarındaki (doktor-
doktor, hemşire-hemşire), diğer meslek grubu ile (hemşire-doktor) ve genel 
olarak ilişkiler ve iletişimin sorulduğu bölümdür. İletişime ait ifadelerde ile-
tişimin; açıklığı, doğruluğu ve zamanlılığı değerlendirilmiştir. Bu bölümde, 
meslek gruplarının kendi aralarındaki iletişim düzeyini ölçmek için sekiz, iki 
meslek grubu arasındaki iletişim düzeyini ölçmek için sekiz, servisteki genel 
ilişkiler ve iletişim düzeyini belirlemek için üç ifade yer almış ve katılımcıla-
rın bu ifadelere katılma derecesi, katılıyorum (5) ile katılmıyorum (1) arasında 
5 seçenekten oluşan Likert ölçeği ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anketin ikinci bölümü olan “liderlik ve koordinasyon” bölümünde, klinik şefi 
ve servis sorumlu hemşiresinin liderlik becerileri; hedef ve beklenti oluştura-
rak bunları çalışanlara iletebilme ve değişen durumlara cevap verebilme de-
recesini ortaya çıkarmayı amaçlayan ifadelerle ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu 
bölümde aynı zamanda servisin diğer hastane birimleri ile yapıcı iş ilişkileri 
kurabilme derecesi ölçülmeye çalışılmıştır. Katılımcılara servis sorumlu hem-
şiresi ve klinik şefinin liderlik becerilerini ölçen altışar, servisin diğer hastane 
birimleri ile yapıcı iş ilişkileri kurabilme derecesini belirlemek için de dört 
ifade yöneltilmiş ve her ifade için 1–5 (katılmıyorum-katılıyorum) arasında 
değişen katılma derecelerini belirten seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 

“Performans” bölümünde, servis doktor ve hemşirelerinin hastalara sunduk-
ları hizmetin teknik kalitesi ile ilgili görüşleri, sundukları hizmetlerin hasta 
yakınlarının ihtiyaçlarını karşılama derecesi ile ilgili görüşleri ve hemşirelerin 
serviste kalmasını sağlayabilme ile ilgili görüşleri sorgulanmıştır. Bu bölümde 
yedi ifade sunulmuş ve yine katılımcılardan bu ifadelere katılma derecelerini, 
1–5 (katılmıyorum-katılıyorum) arasında değişen ölçeğe göre değerlendirme-
leri istenmiştir. 

“Çatışma yönetimi” bölümü, meslek grubunun kendi arasındaki çatışma yö-
netimi (doktor-doktor, hemşire-hemşire) ile iki meslek grubu (hemşire-dok-
tor) arasındaki çatışma yönetimi olarak iki bölüme ayrılmıştır. Her iki bölüm 
de yedişer sorudan oluşmaktadır. Bu bölümde katılımcılardan serviste çatış-
ma, anlaşmazlık durumu söz konusu olursa o servisteki tecrübeleri ışığında, 
verilen yedi ifadenin olma olasılığını düşük olasılıktan (1) yüksek olasılığa 
(5) kadar değişen beşli ölçeğe göre değerlendirmeleri istenmiştir. Bölüm, be-



Doktor-Hemşire Arasındaki Etkileşim ile Hastanenin Performansı Arasındaki İlişki:  
Bir Kamu Hastanesi Örneği

Sayı

71SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ

lirtilen meslekler için grup içi ve gruplar arası çatışmalarda problem çözme 
stratejileri ve çatışmadan kaçınma stratejileri ile ilgili ifadelerden oluşmuştur. 

“Memnuniyet” bölümünde katılımcıların işlerinden memnuniyet derecesi, 
memnun değilim (1) ile memnunum (5) arasında değişen beş seçenekle ölçül-
meye çalışılmıştır. “Kişisel bilgiler” bölümünde unvan, cinsiyet, yaş ve çalı-
şılan servis soruları yer almıştır. “Sağlık hizmetleri sunumu ile ilgili sorunlar” 
bölümünde katılımcılardan servislerinde sağlık hizmetleri sunumu ile ilgili 
(varsa) en önemli üç sorunu yazmaları istenmiştir.

Anket değerlendirmesinde yer alan temel ve alt boyutların kısaltmaları ve bu 
boyutları oluşturan ifadeler Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Anketteki Temel Boyutlar, Alt Boyutlar ve Göstergeler

Temel Boyutlar Alt Boyutlar

E
tk

ile
şi

m

İletişim

Grup İçi İletişimin Açıklığı (GİİA)
Gruplar Arası İletişimin Açıklığı (GAİA)
Grup İçi İletişimin Doğruluğu (GİİD)
Gruplar Arası İletişimin Doğruluğu (GAİD)
Zamanında İletişim (Zİ)

Liderlik
Hemşire Liderliği (HL)
Doktor Liderliği (DL)

Koordinasyon Servisin Diğer Hastane Birimleri ile İlişkileri (SDHBİ)

Çatışma 
Yönetimi

Grup İçi Problem Çözme Stratejileri (GİPÇS)
Gruplar Arası Problem Çözme Stratejileri (GAPÇS)
Grup İçi Çatışmadan Kaçınma Stratejileri (GİÇKS)
Gruplar Arası Çatışmadan Kaçınma Stratejileri (GAÇKS)

Pe
rf

or
m

an
s

Performans 
Göstergeleri

Hemşireleri Serviste Tutabilme (HST)
Bakımın Algılanan Teknik Kalitesi (BATK)
Hasta Yakınlarının İhtiyaçlarının Algılanan Karşılanma Derecesi 
(HYİAKD)
Memnuniyet (MEM)

Tablo 3’teki boyut ve alt boyutların açıklaması şu şekildedir (Shortell, 1996a: 
1-12):

Tablo 3’teki temel boyutlardan iletişim; açıklık, doğruluk ve zamanlamayı 
içeren farklı boyutları ile incelenmiştir. Tabloda iletişimin alt boyutlarını oluş-
turan;
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• Grup İçi İletişimin Açıklığı (GİİA): Doktor veya hemşirelerin kendi mes-
lektaşları ile konuşurken ifade etmek istediklerini terslenme veya yanlış 
anlaşılma korkusu olmaksızın söyleyebilme derecesini,

• Gruplar Arası İletişimin Açıklığı (GAİA): Doktor veya hemşirelerin diğer 
meslek grubu ile (doktor ise hemşirelerle, hemşire ise doktorlarla) konu-
şurken, ifade etmek istediklerini terslenme veya yanlış anlaşılma korkusu 
olmaksızın söyleyebilme derecesini,

• Grup İçi İletişimin Doğruluğu (GİİD): Doktor veya hemşirelerin kendi 
meslektaşları tarafından kendilerine iletilen bilginin doğruluğuna inanma 
derecesini,

• Gruplar Arası İletişimin Doğruluğu (GAİD): Doktor veya hemşirelerin di-
ğer meslek grubu tarafından (doktor ise hemşirelerden, hemşire ise doktor-
lardan)  kendilerine iletilen bilginin doğruluğuna inanma derecesini,

• Zamanında İletişim (Zİ): Hasta bakımıyla ilgili bilginin, bu bilgiden haber-
dar olması gereken kişiye hızlıca ulaştırılma derecesini ifade etmektedir.

Tablo 3’teki temel boyutlardan liderlik, birimin amaç ve hedeflerine ulaşma-
da birim liderlerinin diğerlerini etkileme kabiliyetini ifade eder (Shortell vd., 
1994: 512). Tabloda liderliğin alt boyutlarını oluşturan;

• Hemşire liderliği (HL): Servis sorumlu hemşiresinin, açık amaçlar ve beklenti-
ler oluşturarak bunları anlatma; değişen ihtiyaç ve durumlara karşı esnek olma 
derecesini,

• Doktor Liderliği (DL): Klinik şefinin, açık amaçlar ve beklentiler oluş-
turarak bunları anlatma; değişen ihtiyaç ve durumlara karşı esnek olma 
derecesini ifade eder.

Tablo 3’teki temel boyutlardan koordinasyon, birim içindeki ve birimler ara-
sındaki işlev ve aktivitelerin hasta bakımını devam ettirebilmek için uygun 
şekilde bir araya gelme derecesini belirtir (Shortel vd., 1994: 512). Koordi-
nasyon boyutu;

• Servisin Diğer Hastane Birimleri ile İlişkileri (SDHBİ) olarak tanımlan-
mıştır ve servisin performansını etkileyen diğer hastane birimleri ile ilişki 
derecesini ifade eden tek bir alt boyutla ölçülmektedir. 
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Tablo 3’teki temel boyutlardan çatışma yönetimi; 

• Grup İçi Problem Çözme Stratejileri (GİPÇS): Kendi içlerinde anlaşmaz-
lık yaşayan hemşire veya doktor grubunun, problemin çözümü için mevcut 
tüm deneyimler bir araya getirilerek muhtemel en iyi çözüm geliştirildiğin-
den emin olana kadar aktif bir şekilde görüşme derecesini,

• Gruplar Arası Problem Çözme Stratejileri (GAPÇS): Birbirleri ile anlaş-
mazlık yaşayan hemşire ve doktor grubunun, problemin çözümü için mev-
cut tüm deneyimler bir araya getirilerek muhtemel en iyi çözüm geliştiril-
diğinden emin olana kadar aktif bir şekilde görüşme derecesini,

• Grup İçi Çatışmadan Kaçınma Stratejileri (GİÇKS): Doktor veya hemşire-
lerin kendi içlerindeki anlaşmazlıkları görmezlikten gelme (önemsememe) 
veya karşılıklı olarak tartışmaya girmeme derecesini, arkadaşlık ilişkileri-
nin sürdürülmesine yönelik vurguyu,

• Gruplar Arası Çatışmadan Kaçınma Stratejileri (GAÇKS): Doktor ve hem-
şirelerin birbirleri ile anlaşmazlıklarını görmezlikten gelme (önemseme-
me) veya karşılıklı olarak tartışmaya girmeme derecesidir. Arkadaşlık iliş-
kilerinin sürdürülmesine yönelik vurgu şeklinde ifade edilen alt boyutları 
ile servisteki problem çözme ve çatışma yönetimi anlayışını ifade eder.

Tablo 3’teki temel boyutlardan performans boyutu aşağıda belirtilen alt bo-
yutları ile servisin performansını ifade eder.  Tabloda performans alt boyutla-
rını oluşturan;

• Hemşireleri Serviste Tutabilme (HST): Servisin kendi hemşirelerinin baş-
ka servislere gitmesini engelleyebilme, kendi servislerinde kalmalarını 
sağlayabilme derecesini,

• Bakımın Algılanan Teknik Kalitesi (BATK): Servisin hasta bakımı gerek-
liliklerini ve hasta bakımı sonuçlarını karşılama konusunda servis çalışan-
ları tarafından algılanan etkililiği,

• Hasta Yakınlarının İhtiyaçlarının Algılanan Karşılanma Derecesi (HYİ-
AKD): Servis çalışanlarının, kendi servislerinde tedavi gören hastaların 
yakınlarının ihtiyaçlarını ne derecede karşıladıkları ile ilgili düşüncelerini,

• Memnuniyet (MEM): Genel olarak, çalışanların işlerindeki memnuniyet 
derecelerini ifade eder.
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Verilerin Toplanması

Çalışmada görüşleri yer alan doktor ve hemşirelere çalışma hakkında bilgi 
verildikten sonra araştırma anketi teslim edilerek, okuyup cevaplamaları is-
tenmiştir. Anket, servislerin amirleri konumundaki klinik şef ve sorumlu 
hemşiresi hakkında değerlendirmeleri içerdiğinden, katılımcılara anket form-
larının araştırma yürütücüsünden başka kimse tarafından görülemeyeceği ko-
nusunda açıklamada bulunulmuş, isim yazma zorunluluğu olmadığı özellikle 
ifade edilmiştir. Katılımcıların iş yoğunluğu düşünülerek, anketler bir süre 
sonra toplanmak üzere katılımcılara verilmiş, cevaplama sırasında herhangi 
bir açıklamaya ihtiyaç duymaları hâlinde araştırma yürütücüsüyle irtibat ku-
rabilecekleri kanallar belirtilmiş ve anket formları toplandığı zaman da ihtiyaç 
hâlinde açıklama yapılacağı ifade edilmiştir. 

Bu ilk dağıtımdan sonra araştırmada yer alan doktor ve hemşirelere yeniden 
anket dağıtılmamıştır. Sadece anket formunu kaybettiğini belirten katılımcıla-
ra tekrar anket formu ulaştırılmıştır. 

Araştırma anketleri 15.10.2006–15.01.2007 tarihleri arasında uygulanmıştır. 
Araştırmaya katılanların sayı ve yüzdeleri Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Araştırmanın Evreni ve Araştırmaya Katılanlar

Unvan
Evren Araştırmaya Katılanlar
Sayı Sayı (%)

Doktor 102 70 69
Hemşire 136 113 83
Toplam 238 183 77

Araştırmaya evrendeki doktorlar %69 oranında katılım gösterirken, hemşire-
ler % 83 oranında katılım göstermiştir. Genel katılım ise %77 düzeyinde ger-
çekleşmiştir. Shortell vd.’nin (1994: 515) yaptığı çalışmada da hemşirelerin  
%78’i, doktorların ise % 65’i araştırmaya katılmıştır. 

Verilerin Analizi

Araştırmada toplanan veriler, Statistical Package for Social Science for Win-
dows (SPSS 13.0) paket programı kullanılarak oluşturulan veri tabanına kay-
dedilmiş, verilerin analizi de aynı program kullanılarak yapılmıştır.
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Verilerin analizinde Shortell’in (1996b: 1-2) bu anket için geliştirdiği yöntem 
kullanılmıştır. Buna göre;

Veri girişi yapıldıktan sonra anket formlarındaki olumsuz ifadeler için SPSS 
programında yeniden kodlama (recode) işlemi yapılmıştır. Bu olumsuz ifade-
lere verilen 1 değerleri 5’e; 5 değerleri 1’e; 2 değerleri 4’e ve 4 değerleri 2’ye 
çevrilmiştir. 3 değerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Tablo 3’te gösterilen her bir “alt boyut” kendisini oluşturan ifadelerin orta-
lamasından, “temel boyutlar” da kendisini oluşturan alt boyutların ortalama-
sından hesaplanmıştır. Aynı metotla etkileşim skoru kendisini oluşturan temel 
boyutların ortalamasından, performans skoru da performans göstergelerinin 
ortalamalarından elde edilmiştir.

Anketin ikinci bölümünde servis sorumlusu hemşirelerinin ve klinik şeflerinin 
liderlik becerilerini ölçen ifadeler yer almaktadır. Bu bölümlerde kendisi ile 
ilgili bölümleri dolduran klinik şefi ve servis sorumlu hemşirelerinin cevapları 
değerlendirmeye alınmamıştır.  

Ölçeğin güvenilirliğini test etmek için Cronbach α güvenilirlik katsayısı kul-
lanılmıştır. Cronbach α güvenilirlik katsayısı;

80 – 100 arası yüksek güvenilir,

60 – 80 arası oldukça güvenilir,

40 – 60 arası düşük güvenilir,

40’ın altı güvenilir değil,

şeklinde yorumlanmıştır (Alpar, 2001: 284).  

Araştırmanın  1., 2., 3., 4. ve 5. hipotezini test etmek amacıyla, parametrik test 
varsayımları yerine gelmediği için “Spearman Korelasyon Analizi” kullanılmıştır.

Analiz sonucunda çıkan “r” değeri;

r = 0,00 – 0,24 Çok Zayıf

r = 0,25 – 0,49 Zayıf

r = 0,50 – 0,69 Orta

r = 0,70 – 0,89  Yüksek 

r = 0,90 – 1,00 Çok Yüksek ilişki olarak yorumlanmıştır (Akgül, 2005: 384).
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde araştırma bulgularına ve bu bulgulara ilişkin tartışmalara yer 
verilmiştir. Anketlerin uygulanmasından elde edilen bulgular ve tartışma üç 
bölüm hâlinde sunulmuştur. Birinci bölümde araştırma kapsamındaki doktor 
ve hemşirelere ilişkin tanımlayıcı bulgulara, ikinci bölümde boyutlara ilişkin 
tanımlayıcı bulgulara, üçüncü bölümde ise araştırmanın hipotezlerinin sınan-
masına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

Katılımcıları Tanımlayıcı Bulgular ve Tartışma

Araştırmaya katılan doktorların yaş, cinsiyet ve unvanlarına göre dağılımı 
Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Doktorların Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımı

Kişisel Özellik Özelliklere Göre Gruplar Sayı (%)

Unvan

Klinik Şefi 3 4,3
Uzman Doktor 32 45,7
Asistan Doktor 33 47,1
Belirtilmemiş 2 2,9

Toplam 70 100,0

Cinsiyet

Kadın 29 41,4
Erkek 39 55,7

Belirtilmemiş 2 2,9
Toplam 70 100,0

Yaş

20–24 2 2,9
25–29 26 37,1
30–34 10 14,3
35–39 13 18,6
40–44 7 10,0
45–49 3 4,3
50 üstü 2 2,9

Belirtilmemiş 7 10,0
Toplam 70 100,0

Araştırmaya katılan doktorların en çok %37,1 ile 25–29 yaş grubunda olduğu 
gözlenmektedir. Bu durum, araştırmaya katılan asistan doktor sayısına ve bu 
asistan doktorların yaş ortalamasına atfedilebilir (Araştırmaya katılan asistan 
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doktorların yaş ortalaması 27,5 (± 2,3)’tür). Araştırmaya katılan kadın doktor-
lar için yaş ortalaması 32,07 (± 7,46) olup erkek doktorlar için yaş ortalaması 
34,00 (± 6,88) olarak hesaplanmıştır.

Asistan doktorların ankete katılanlar içindeki oranı %47,1’ken uzman doktor-
ların katılanlar arasındaki oranı  %45,7 olmuştur. Klinik şeflerinin katılanlar 
arasındaki oranı %4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Araştırmaya katılan doktorların %55,7’sini erkek doktorlar oluşturmaktadır. 
Kadın doktorların katılımcılar arasındaki oranının ise %41,4 olduğu görül-
mektedir.

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ve unvanlarına göre dağılımı Tablo 6’da 
gösterilmiştir.  

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımı

Kişisel Özellik Özelliklere Göre Gruplar Sayı (%)

Unvan

Servis Sorumlu Hemşiresi 13 11,5
Yüksek Hemşire 25 22,1

Hemşire 73 64,6
Belirtilmemiş 2 1,8

Toplam 113 100,0

Yaş

20-24 2 1,8
25-29 60 53,1
30-34 17 15,0
35-39 12 10,6
40-44 14 12,4
45-49 2 1,8

Belirtilmemiş 6 5,3
Toplam 113 100,0

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 30,90 (± 5,81)’dir. Tablo 6’da 
görüldüğü gibi servis sorumlu hemşirelerinin, klinik şeflerinin aksine, 13 kişi 
ile toplam hemşire katılımının %11,5’ini oluşturduğu gözlenmiştir. Yüksek 
hemşirelerin katılımcılar arasındaki oranı %22,1 olurken hemşirelerin katı-
lımcılar arasındaki oranı %64,6 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan 
hemşirelerin yarıdan fazlasının (% 53,1) 25–29 yaş grubunda olduğu gözlen-
miştir.



Relationship between Doctor-Nurse Interaction and Hospital Performance:  
An Example of a Public Hospital

Sayı

78 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Doktor ve Hemşirelerin Servislere Göre Dağılımı

Servis
Doktor Hemşire Toplam

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)
Bebek 1 5 7,1 7 6,2 12 6,6
Bebek 2 4 5,7 6 5,3 10 5,5
Büyük Çocuk 8 11,4 5 4,4 13 7,1
İntaniye 3 4,3 7 6,2 10 5,5
Hematoloji 4 5,7 9 8,0 13 7,1
Kardiyoloji 3 4,3 10 8,8 13 7,1
Onkoloji 5 7,1 13 11,5 18 9,8
Cerrahi 6 8,6 5 4,4 11 6,0
Nöroloji 6 8,6 7 6,2 13 7,1
Nefroloji 6 8,6 8 7,1 14 7,7
Yeni Doğan 8 11,4 15 13,3 23 12,6
75. Yıl Cerrahi 3 4,3 5 4,4 8 4,4
Acil 4 5,7 10 8,8 14 7,7
Belirtilmemiş 5 7,1 6 5,3 11 6,0
TOPLAM 70 100,0 113 100,0 183 100,0

Tablo 7’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanlar arasında en çok sayı ile 
temsil edilen servisin 23 kişi ile (%12,6) “Yeni Doğan” servisi, en az sayı ile 
temsilin ise 8 kişi ile (%4,4) “75.Yıl Cerrahi” servisi olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan doktorlar arasında “Yeni Doğan” ve “Büyük Çocuk” ser-
visleri sekizer doktor ile (%11,4) temsil edilirken; “İntaniye”, “75. Yıl Cer-
rahi” ve Kardiyoloji” servislerinin araştırmaya bu servislerden katılan üçer 
doktor (%4,3) ile temsil edildiği görülmektedir.

Araştırmaya katılan hemşireler arasında en çok sayı ile temsil edilen servisin 
15 hemşire ile (%13,3) “Yeni Doğan” servisi; en az sayı ile temsilin ise beşer 
hemşire ile (%4,4)  “Büyük Çocuk”, “Cerrahi” ve “75.Yıl Cerrahi” servisleri 
olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan 5’i doktor (%7,1), 6’sı hemşire (%5,3) toplam 11 kişi 
(%6) servisini belirtmemiştir.

Boyutlara İlişkin Tanımlayıcı Bulgular ve Tartışma

Temel boyutlara ait “Tanımlayıcı İstatistikler” ve “Cronbach α Güvenilirlik 
Katsayısı” doktor ve hemşire anketleri için ayrı ayrı hesaplanarak Tablo 8’de 
gösterilmiştir.
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Tablo 8. Temel Boyutları Tanımlayıcı İstatistikler ve Cronbach  
α Güvenilirlik Katsayıları

Temel Boyutlar İfade 
Sayısı

Doktor Hemşire
Ort SS α Ort SS α

E
tk

ile
şi

m

İletişim 19 4,06 0,69 0,92 4,22 0,58 0,88

Liderlik 12 3,89 0,71 0,77 3,76 0,76 0,73

Koordinasyon 4 3,70 0,77 0,47 3,67 0,94 0,51

Çatışma Yönetimi 14 3,27 0,61 0,77 3,20 0,60 0,67

Performans 8 3,70 0,65 0,80 3,85 0,87 0,83

Ort= Ortalama, SS = Standart Sapma, α = Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı

Her iki meslek grubu için de etkileşimin alt boyutları; iletişim, liderlik, koor-
dinasyon ve çatışma yönetimi boyutları ortalamasının 3,00’ın üzerinde olması 
tüm bu boyutların doktor ve hemşirelerce olumlu olarak değerlendirildiğini 
göstermektedir. Her iki meslek grubu için de en yüksek skorların iletişim bo-
yutunda (doktor = 4,06 ± 0,69; hemşire = 4,22 ± 0,58), en düşük skorların 
ise çatışma yönetimi boyutunda olduğu görülmektedir (doktor = 3,27 ± 0,61; 
hemşire = 3,20 ± 0,60). 

Performans boyutunun doktor anketi için ortalaması 3,70 ± 0,65, hemşire an-
keti için ortalaması ise 3,85 ± 0,87 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler de hem 
doktor hem de hemşirelerin servislerinin performanslarını olumlu değerlen-
dirdiklerini göstermektedir.

Her iki anket için iletişim (doktor = 0,92; hemşire = 0,88) ve performans (dok-
tor = 0,80; hemşire = 0,83) boyutlarının yüksek güvenilir düzeyde, liderlik 
(doktor = 0,77; hemşire = 0,73) ve çatışma yönetimi (doktor = 0,77; hemşire 
= 0,67) boyutlarının ise oldukça güvenilir düzeyde oldukları görülmektedir. 
Koordinasyon boyutu ise her iki ankette de (doktor = 0,47; hemşire = 0,51) 
düşük güvenilir düzeydedir. Koordinasyon boyutundaki güvenilirlik seviye-
sinin düşüklüğü, bu boyutun az sayıda soruyla ölçülmüş olmasından kaynak-
lanmış olabilir.  

Ayrıca 49 ifadeden oluşan doktor ve hemşire etkileşiminin Cronbach α güve-
nilirlik katsayısı hemşire anketi için 0,89,  doktor anketleri için ise 0,92 olarak 
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hesaplanmıştır ki bu da etkileşim boyutunun güvenilirliğinin yüksek düzeyde 
olduğunu göstermektedir. 

Temkin-Greener vd. (2004: 477-478) de araştırmalarında Shortell (1996a) ta-
rafından hazırlanan anketi, yaşlılar için sağlık bakımı veren merkezlere uyar-
layarak uygulamışlardır. 26 merkezden 1220 çalışana uygulanan bu ankette 
10 soru ile ölçülen iletişim boyutunun ortalaması 3,60 ± 0,69, Cronbach α 
güvenilirlik katsayısı 0,82; 9 soru ile ölçülen liderlik boyutunun ortalaması 
3,79 ± 0,77, Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0,81; 6 soru ile ölçülen koordi-
nasyon boyutunun ortalaması 3,87 ± 0,75, Cronbach α güvenilirlik katsayısı 
0,76; 10 soru ile ölçülen çatışma yönetimi boyutunun ortalaması 3,55 ± 0,66, 
Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0,76; 7 soru ile ölçülen performans boyu-
tunun ortalaması 4,19 ± 0,69, Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0,89 olarak 
hesaplanmıştır. 

Tablo 8 ve yukarıda verilen sonuçlar birlikte incelendiğinde, bu çalışmada 
kullanılan anketin güvenilirlik skorları ile aynı anketi uyarlayarak kullanılan 
Temkin-Greener vd. (2004: 477-478)’nin çalışmasında elde edilen skorlar 
arasında paralellik olduğu görülmektedir.

Alt boyutlara ait “Tanımlayıcı İstatistikler” ve “Cronbach α Güvenilirlik Kat-
sayısı” yapılan diğer çalışmalarla kıyaslama yapılabilmesi için, araştırmaya 
tüm katılanların anket verileri baz alınarak hesaplanmış ve sonuçları Tablo 
9’da gösterilmiştir.

Tablo 9. Doktor ve Hemşire Anketleri Alt Boyutlarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve 
Cronbach α Güvenilirlik Katsayıları

Temel ve Alt Boyutlar n Ort SS α
İletişim
Grup İçi İletişimin Açıklığı (GİİA) 4 4,35 0,68 0,69
Gruplar Arası İletişimin Açıklığı (GAİA) 4 3,82 1,06 0,81
Grup İçi İletişimin Doğruluğu (GİİD) 4 4,36 0,74 0,67
Gruplar Arası İletişimin Doğruluğu (GAİD) 4 3,94 0,92 0,75
Zamanında İletişim (Zİ) 3 4,40 0,70 0,55
Liderlik
Hemşire Liderliği (HL) 6 4,09 0,83 0,72
Doktor Liderliği (DL) 6 3,54 0,97 0,70
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Temel ve Alt Boyutlar n Ort SS α
Koordinasyon
Servisin Diğer Hastane Birimleri ile İlişkileri (SDHBİ) 4 3,68 0,88 0,47
Çatışma Yönetimi
Grup İçi Problem Çözme Stratejileri (GİPÇS) 4 3,90 0,95 0,77
Gruplar Arası Problem Çözme Stratejileri (GAPÇS) 4 3,54 1,12 0,82
Gruplar Arası Çatışmadan Kaçınma Stratejileri (GAÇKS) 3 2,79 0,89 0,30
Grup İçi Çatışmadan Kaçınma Stratejileri (GİÇKS) 3 2,69 0,98 0,45
Performans
Hemşireleri Serviste Tutabilme (HST) 1 3,90 1,29 -
Bakımın Algılanan Teknik Kalitesi (BATK) 5 4,12 0,72 0,78
Hasta Yakınlarının İhtiyaçlarının Karşılanma Derecesi 
(HYİAKD) 1 3,61 1,23 -

Memnuniyet (MEM) 1 3,68 1,09 -

n = Boyuttaki İfade Sayısı, Ort = Boyut Skor Ortalaması, SS = Standart Sapma, α: Cronbach 
Alpha Güvenilirlik Katsayısı

“Gruplar arası çatışmadan kaçınma stratejileri (GAÇKS)” ve “grup içi çatış-
madan kaçınma stratejileri (GİÇKS)” dışındaki tüm alt boyutların ortalamala-
rının 3,50’nin üzerinde olduğu görülmektedir ki bu değer doktor ve hemşirele-
rin bu boyutlarla ilgili düşüncelerinin olumlu ya da olumluya yakın olduğunu 
göstermektedir. Bu değerler Shortell vd.’nin (1991: 715) yaptıkları çalışmada-
ki değerlere paralellik göstermektedir.   

Gruplar arası çatışmadan kaçınma stratejileri (GAÇKS) için ortalamanın 2,79 
± 0,89 ve grup içi çatışmadan kaçınma stratejileri (GİÇKS) için ortalamanın 
ise 2,69 ± 0,98 olması doktor ve hemşirelerin bu boyutla ilgili düşüncelerinin 
olumsuz olduğunu göstermektedir. Shortell vd. yaptıkları çalışmada (1991: 
715), gruplar arası çatışmadan kaçınma stratejilerinin ortalamasını 2,12 ± 0,65 
ve grup içi çatışmadan kaçınma stratejileri ortalamasını ise 2,29 ± 0,70 olarak 
hesaplamışlardır.    

Cronbach α güvenilirlik katsayısı, gruplar arası iletişimin açıklığı (GAİA) için 
0,81; gruplar arası problem çözme stratejileri (GAPÇS) için de 0,82 olarak 
hesaplanmıştır. Bu değerler bu iki boyutun yüksek güvenilirlikleri olduğunu 
göstermektedir.  Gruplar arası iletişimin açıklığı için Cronbach α güvenilir-
lik katsayısını Shortell vd. (1991: 715)  0,81, Boyle ve Kochinda (2004: 65) 
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ise 0,94 olarak hesaplamışlardır. Gruplar arası problem çözme stratejileri için 
Cronbach α güvenilirlik katsayısını Shortell vd. (1991: 715) 0,82; Boyle ve 
Kochinda (2004: 65) ise 0,84 olarak hesaplamışlardır. 

Cronbach α güvenilirlik katsayısı, grup içi iletişimin açıklığı (GİİA) için 0,69, 
grup içi iletişimin doğruluğu (GİİD) için 0,67, gruplar arası iletişimin doğ-
ruluğu (GAİD) için 0,75, hemşire liderliği (HL) için 0,72,  doktor liderliği 
(DL) için 0,70, grup içi problem çözme stratejileri (GİPÇS) için 0,77, bakımın 
algılanan teknik kalitesi (BATK) için 0,78 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler 
bu boyutların oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Shortell vd. (1991: 
715) Cronbach α güvenilirlik katsayısını, grup içi iletişimin açıklığı (GİİA) 
için 0,83, grup içi iletişimin doğruluğu (GİİD) için 0,78, gruplar arası ileti-
şimin doğruluğu (GAİD) için 0,74, hemşire liderliği (HL) için 0,87,  doktor 
liderliği (DL) için 0,88, grup içi problem çözme stratejileri (GİPÇS) için 0,81, 
bakımın algılanan teknik kalitesi (BATK) için 0,76 olarak hesaplamıştır.

Cronbach α güvenilirlik katsayısı, zamanında iletişim (Zİ) için 0,55, servisin 
diğer hastane birimleri ile ilişkileri (SDHBİ) için 0,47, grup içi çatışmadan 
kaçınma stratejileri (GİÇKS) içinse 0,45 olarak hesaplanmıştır. Bu değer-
ler bu boyutların düşük güvenilirlikte olduğunu göstermektedir. Shortell vd. 
(1991: 715) ise Cronbach α güvenilirlik katsayısını, zamanında iletişim (Zİ) 
için 0,86, servisin diğer hastane birimleri ile ilişkileri (SDHBİ) için 0,75, grup 
içi çatışmadan kaçınma stratejileri (GİÇKS) içinse 0,72 olarak hesaplamıştır.

Gruplar arası çatışmadan kaçınma stratejileri (GAÇKS) için Cronbach α gü-
venilirlik katsayısı ise 0,30 olarak hesaplanmıştır ki bu sonuç bu boyutun 
güvenilir olmadığını göstermektedir. Shortell vd. (1991: 715) gruplar arası 
çatışmadan kaçınma stratejileri için Cronbach α güvenilirlik katsayısını 0,72 
olarak hesaplamıştır.

Hemşireleri serviste tutabilme (HST), hasta yakınlarının ihtiyaçlarının algı-
lanan karşılanma derecesi (HYİAKD) ve memnuniyet boyutları ankette tek 
bir ifade ile ölçüldüğünden bu boyutlar için Cronbach α güvenilirlik katsayısı 
hesaplanamamıştır.

Aynı anketi kullanarak yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, anketin 
güvenilirliğinin benzer düzeyde olduğu söylenebilir.
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Hipotezlere İlişkin Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde araştırmanın anket verilerine dayanarak belirlenen hipotezler test 
edilmiştir. Doktor ve hemşire arasındaki etkileşim ile hastanenin performansı 
arasındaki ilişki parametrik test koşulları sağlanamadığı için Spearman Kore-
lasyon Analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir. 
Doktor ve hemşirelerin servisleri için yaptıkları değerlendirme sonucunda 
bulunan değerlerin ortalamasından hastane performans ortalaması hesaplan-
mıştır. Katılımcıların doktor-hemşire arasındaki etkileşim için yaptıkları de-
ğerlendirmelerin ortalaması 3,71 ± 0,52, hastane performansı için yaptıkları 
değerlendirme ortalaması ise 3,79 ± 0,79’dir. Bu ortalamalar katılımcıların 
hastanedeki etkileşim düzeyini ve hastanenin performansını olumlu algıladık-
larını göstermektedir. 

Tablo 10. Katılımcılara Göre Hastanedeki Etkileşim Düzeyi ile Hastane Performansı 
Arasındaki İlişki

Göstergeler Ortalama SS Değer Aralığı r*

Etkileşim 3,71 0,52 2,08–4,95
0,62a

Performans 3,79 0,79 1,10–5,00
* Spearman Korelasyon Katsayısı, SS: Standart Sapma,  ap < 0,01

Analiz sonucuna göre, araştırmaya katılanların tamamı dikkate alındığında 
doktor-hemşire etkileşimi ile hastane performansı arasında pozitif yönde, orta 
düzeyde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r = 
0,62; p < 0,01). Böylece araştırmanın “Doktor ve hemşireler arasındaki et-
kileşim düzeyi arttıkça, hastanenin performansı artar.” şeklindeki 1. hipotezi 
kabul edilmiştir. 

Doktor-hemşire etkileşimi skoru servisteki iletişim, liderlik, koordinasyon ve 
çatışma yönetimi boyutlarının ortalamasından hesaplanmıştır. Performans bo-
yutu ise serviste sunulan bakımın algılanan teknik kalitesi, hasta yakınlarının 
ihtiyaçlarının karşılanma derecesi, hemşireleri serviste tutabilme derecesi ve 
çalışan memnuniyeti göstergelerinin ortalamasından hesaplanmaktadır. Her 
bir etkileşim boyutunun, her bir performans göstergesi ile ilişkili olması muh-
temeldir. Dolayısı ile elde edilen bu sonuç beklenebilir bir sonuçtur. Bu boyut 
ve göstergelerin birbirleri ile ilişkileri de aşağıda sunulmuştur. Boyutlar ara-
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sındaki tüm ilişkiler sunuldukça bu sonucun beklenebilir bir sonuç olduğuna 
dair yorumlar daha da pekişecektir. 

Doktor ve hemşire arasındaki etkileşim ile hastanenin performans göstergeleri 
arasındaki ilişki parametrik test koşulları sağlanamadığı için Spearman Kore-
lasyon Analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 11. Katılımcılara Göre Hastanedeki Etkileşim Düzeyi ile Hastane Performans 
Göstergeleri Arasındaki İlişki

Boyut HST BATK HYİAKD MEM
Etkileşim 0,39a 0,58a 0,40a 0,42a

a p < 0,01;  

Analiz sonucuna göre, araştırmaya katılanların tamamı dikkate alındığında 
doktor-hemşire etkileşimi ile hastane performans göstergelerinden; HST (r = 
0,39; p < 0,01),  HYİAKD (r = 0,40; p < 0,01) ve Memnuniyet (r = 0,42; p 
< 0,01) arasında pozitif yönde, zayıf ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Doktor-hemşire etkileşimi ile BATK arasındaki ilişki 
ise pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkidir (r = 
0,58; p < 0,01).

Böylece araştırmanın  “Doktor ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyi art-
tıkça, bakımın algılanan teknik kalitesi artar.” şeklindeki 2. hipotezi, “Doktor 
ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyi arttıkça, hasta ve yakınlarının ihti-
yaçlarının algılanan karşılanma derecesi artar.” şeklindeki 3. hipotezi, “Dok-
tor ve hemşireler arasındaki etkileşim düzeyi arttıkça, hemşireleri serviste tu-
tabilme derecesi artar” şeklindeki 4. hipotezi ve “Doktor ve hemşireler arasın-
daki etkileşim arttıkça, çalışanların memnuniyeti artar” şeklindeki 5. hipotezi 
kabul edilmiştir. 

Meslektaşları ve servis doktorları ile iyi iletişimleri olan servisteki klinik şefi 
ve servis sorumlu hemşirelerinin yönetsel yaklaşımlarından ve servisin diğer 
servislerle ilişkilerinden memnun olan, yaşanılan problem ve çatışmaların her-
kesi memnun edecek şekilde yönetildiği servislerde çalışan hemşirelerin, bu 
şartları taşımayan servislerde çalışan hemşirelere göre servislerine daha bağlı 
olabilecekleri ve çalıştıkları servisten ayrılmak istemeyebilecekleri düşünüle-
bilir. Dolayısıyla HST ile etkileşim arasındaki ilişki beklenebilir bir ilişkidir. 
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Daha önce yapılmış araştırmalar da bu bulguyu destekler niteliktedir. Stone 
vd. (2006) yaptıkları araştırmada hemşirelerin işlerini yaptıkları yerde devam 
ettirme kararlılıklarının, servisteki etkileşim düzeyi ile ilişkili olduğunu tespit 
etmişlerdir. Benzer bir sonuç da Cardin (1995)’in yaptığı araştırmada elde 
edilmiştir. Cardin, servisteki liderlik, iletişim, problem çözme becerilerinin 
ortalamasından hesapladığı etkileşim skoru ile HST arasında pozitif yönde bir 
ilişki saptamıştır. 

BATK, serviste sunulan hasta bakımının kalite düzeyini gösteren bir perfor-
mans göstergesidir. Kaliteli bir bakımdan söz edebilmek için, hastanın bakı-
mında yer alan tüm unsurların en iyi düzeyde bir araya getirilebilmiş olması 
beklenir. Servislerde hasta bakımında yer alan bu unsurların içerisinde, dok-
torların sunduğu tanı ve tedavi hizmetleri ve hemşirelerin sunduğu hemşire-
lik hizmetlerinin yanında diğer hastane birimlerinden gelen hizmetlerin tümü 
(örn: laboratuvarlar, diyet bölümü, sosyal servis, eczane) yer almaktadır. Tüm 
bu unsurlar ancak iyi iletişimle, etkin liderlerle, iyi bir koordinasyon yapısıyla 
ve ortaya çıktığında en iyi çatışma yönetimi yollarının uygulanması ile bir 
araya getirilebilir. Bu anlamda BATK’nin etkileşimle ilişkili olması muhtemel 
bir sonuçtur. 

İyi etkileşim düzeyinin BATK’yı olumlu yönde etkilediğini ortaya koyan 
birçok çalışma da bu bulguyu pekiştirmektedir. Shortell vd. (1994), Cardin 
(1995) ve Rafferty vd. (2003) araştırmalarında etkileşimin BATK’yı etkiledi-
ğini bulmuşlardır.

Tıpkı hastaların bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında olduğu gibi hasta ya-
kınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında da servisteki etkileşim düzeyi önem-
li bir etken olabilir. Hasta yakınları, özellikle hastaların moral kaynakları ol-
maları ve bu moralin hastadan elde edilebilecek sonuçları etkileme ihtimali 
olmasından dolayı önemlidir. Hasta yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanabil-
mesi için servis liderlerinin konuya yaklaşımları önemlidir. Aldığı kararlar ve 
yönettiği uygulamalarda, tüm koşullarla birlikte hasta yakınlarının ihtiyaçları-
nı da dikkate almak iyi bir liderlik becerisi gerektirir. Ayrıca kendi aralarında 
anlaşamayan, koordinasyon yapısı zayıf ve sürekli çatışmaların yaşandığı bir 
ortamda hasta yakınlarının ihtiyaçlarına gereken önem verilmeyebilir. Dolayı-
sıyla servislerdeki etkileşim düzeyinin HYİKD ile ilişkili olması beklenebilir.
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Yapılan başka araştırmalarda da HYİAKD’nin etkileşimle ilişkili olduğu gö-
rülmektedir. Temkin-Greener vd. (2004), Cardin (1995) ve Shortell vd. (1994) 
araştırmalarında hasta yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanma derecesinin, ser-
visteki etkileşim düzeyinden etkilendiğini bulmuşlardır.

Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin kalite ve performansı, hizmeti sunan 
kişilerin kalite ve performansları kadardır. Hastanın memnuniyeti için önce-
likle sağlık çalışanının memnun olması gerektiği açıktır (Pakdil, 2007: 138). 
Çalışan memnuniyetinin ise servisteki iletişim düzeyinden, çalışanlarının dü-
şünce ve kaygılarından haberdar olan ve bu kaygıları gidermek için elinden 
gelen her türlü çabayı gösteren servis liderlerinden, çatışma durumu olduğun-
da tüm çalışanların çözüm sürecine katılmaya çalıştığı çatışma yönetimi an-
layışından etkileneceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu yönüyle çalışan 
memnuniyetinin servisteki etkileşim düzeyi ile ilişkili olması beklenebilir bir 
durumdur.

Birçok araştırmacı araştırmalarında bu bulguyu destekleyici sonuçlara ulaş-
mıştır. Ericson vd. (2000), Anderson (1996) ve Rafferty vd. (2001) araştırma-
ları sonucunda servisteki etkileşim düzeyinin çalışan memnuniyetini etkileye-
bileceğini gösteren sonuçlara ulaşmışlardır.  

Etkileşimi oluşturan temel boyutlar ile ortalama performans skoru ve bu skoru 
oluşturan performans göstergeleri arasındaki ilişkiyi görebilmek için doktor 
ve hemşire anket verilerine (parametrik test koşulları sağlanamadığı için) Spe-
arman Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 12 ve Tablo 
13’te görülmektedir.

Tablo 12. Doktor Anketi Temel Boyutlar - Performans Alt Boyutları İlişkisi

Boyut Performans HST BATK HYİAKD MEM
İletişim 0,60a 0.47a 0.55a 0.16 0,25b

Liderlik 0,59a 0.39a 0.59a 0.27b 0,33a

Koordinasyon 0,45a 0.17 0.50a 0.26b 0,28b

Çatışma Yönetimi 0,28a 0.18 0.41a 0.14 0,13
a p < 0,01; b p < 0,05

Tablo 12’deki verilere bakıldığında, doktor grubunun değerlendirmelerine 
göre servis performansı ile en çok servisteki iletişim düzeyinin ilişkili olduğu 
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görülmektedir. Doktor değerlendirmelerine göre performans ile iletişim ara-
sında orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (r = 0,60,  
p < 0,01 ). 

Doktorlara göre servisteki performans ile en çok ilişkili ikinci etkileşim boyu-
tu, servisteki klinik şefi ve servis sorumlu hemşirelerinin liderlik becerileridir. 
Doktor değerlendirmelerine göre performans ile liderlik becerileri arasında 
orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (r = 0,59, p < 0,01). 

Ayrıca doktor değerlendirmelerine göre performans ile koordinasyon  
(r = 0,45, p < 0,01), performans ile çatışma yönetimi (r = 0,28, p < 0,01) 
arasında da zayıf düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görül-
mektedir. 

Doktorlara göre HST daha çok servisteki iletişim düzeyi ile ilgilidir. Analiz 
sonuçları hemşireleri serviste tutma ile iletişim arasında zayıf düzeyde ve ista-
tistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (r = 0,47, p < 0,01). 
HST’de 2. etken servis liderleridir. Liderlik ile hemşireleri serviste tutma 
arasındaki ilişki de zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(r = 0,39, p < 0,01). 

Doktorlara göre BATK, servisteki iletişim, liderlik, koordinasyon ve çatışma 
yönetimi ile ilişkilidir. Bu ilişki iletişim (r = 0,55, p < 0,01), liderlik (r = 0,59, 
p < 0,01) ve koordinasyon (r = 0,50, p < 0,01) ile orta düzeyde; çatışma yö-
netimi (r = 0,41, p < 0,01) ile zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişkidir.  

Doktorlara göre HYİAKD, liderlik (r = 0,27, p < 0,05)  ve koordinasyon 
(r = 0,27, p < 0,05) ile zayıf düzeyde ilişkilidir. 

Doktorların memnuniyet düzeyleri ile en fazla ilişkili boyut liderlik boyu-
tudur. Memnuniyet ile liderlik arasında zayıf düzeyde ve istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki vardır (r = 0,33, p < 0,01). Memnuniyet düzeyi ile en çok iliş-
kili ikinci boyutun ise koordinasyon olduğu görülmektedir. Memnuniyet ile 
koordinasyon arasındaki ilişki zayıf düzeyde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişkidir (r = 0,28, p < 0,05). Doktor memnuniyeti ile iletişim arasındaki ilişki 
de çok zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkidir (r = 0,25, p < 0,05).  
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Tablo 13. Hemşire Anketi Temel Boyutlar - Performans Alt Boyutları İlişkisi

Boyut Performans HST BATK HYİAKD MEM
İletişim 0,63a 0.39a 0.58a 0.57a 0.41a

Liderlik 0,42a 0.28a 0.42a 0.31a 0.31a

Koordinasyon 0,40a 0.24a 0.39a 0.22b 0.34a

Çatışma Yönetimi 0,48a 0.27a 0.31a 0.45a 0.42a

a p < 0,01; b p < 0,05

Tablo 13’teki değerlere bakıldığında hemşire grubunun değerlendirmelerine 
göre, servis performansı ile en çok servisteki iletişim düzeyinin ilişkili olduğu 
görülmektedir. Hemşire grubunun değerlendirmelerine göre, performans ile 
iletişim arasında orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır  
(r = 0,63, p < 0,01). 

Ayrıca hemşire değerlendirmelerine göre performans–liderlik (r = 0,42, p < 
0,01); performans-koordinasyon (r = 0,40, p < 0,01), performans-çatışma yö-
netimi (r = 0,48, p < 0,01) arasında zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak an-
lamlı bir ilişki vardır.

Hemşirelere göre HST en çok servisteki iletişim düzeyi ile ilgilidir (r = 0,39, 
p < 0,01). HST’de 2. önemli boyut liderliktir. Liderlik ile hemşireleri serviste tut-
ma arasında zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (r = 0,28, 
p < 0,01). Hemşireleri serviste tutma çatışma yönetimi ile zayıf düzeyde (r = 0,27, 
p < 0,01), koordinasyon ile ise çok zayıf ilişkilidir (r = 0,24, p < 0,01). 

Hemşirelere göre BATK en çok iletişim ile ilgilidir. BATK ile iletişim arasın-
da orta düzeyde (r = 0,58, p < 0,01); liderlik (r = 0,42, p < 0,01), koordinasyon 
(r = 0,39, p < 0,01) ve çatışma yönetimi (r = 0,31, p < 0,01) ile de zayıf düzey-
de ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Hemşirelere göre HYİAKD de en çok iletişim ile ilgilidir. HYİAKD iletişim 
ile orta düzeyde (r = 0,57, p < 0,01), liderlik (r = 0,31, p < 0,01) ve çatışma yö-
netimi (r = 0,45, p < 0,01) ile zayıf düzeyde, koordinasyon (r = 0,22, p < 0,05) 
ile de çok zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkilidir. 

Hemşirelerin memnuniyeti ile en çok ilişkili boyutun çatışma yönetimi olduğu 
görülmektedir,  bu ilişki zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki-
dir (r = 0,42, p < 0,01). Hemşire memnuniyeti ile en çok ilişkili ikinci boyutun 
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ise servisteki iletişim boyutu olduğu görülmektedir. Hemşire memnuniyeti ile 
iletişim arasında zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır 
(r = 0,41, p < 0,01). Hemşire memnuniyeti ayrıca koordinasyon (r = 0,34, p < 
0,01) ve liderlik (r = 0,31, p < 0,01) ile de zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde ilişkilidir.

Doktor ve hemşirelerin servis performanslarını değerlendirmeleri arasında 
fark olup olmadığını incelemek amacıyla parametrik test koşulları sağlanama-
dığından Mann-Whitney U testi kullanılmıştır (Tablo 14). 

Tablo 14. Araştırmaya Katılanların Performans Değerlendirmelerinin Meslek 
Grubuna Göre Dağılımı

Meslek Kişi Sayısı Ortalama Standart Sapma
Doktor 70 3,70 0,65

Hemşire 113 3,85 0,89

U = 2924, p = 0,13

Analiz sonucunda performans değerlendirmeleri açısından meslek grupları 
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (U = 2924, p > 0,05). Aynı şartlarda 
hizmet sunan iki meslek grubunun, servisin durumu ile ilgili değerlendirmele-
rinin aynı olması beklenen bir durumdur. 

Anketin “Sağlık hizmetleri sunumu ile ilgili sorunlar” bölümünde katılımcıla-
rın ifade ettikleri sorunlar Tablo 15 ’de gösterilmiştir.

Tablo 15. Sağlık Hizmetleri Sunumu İle İlgili Sorunlar

İfade Edilen Sorun
Çalışanlarca İfade Edilme Sıklığı

Doktor Hemşire Toplam
Sayı % Sayı % Sayı %

Hastanenin fiziksel koşullarının yetersizliği 21 26 36 41 57 34
Teknolojik alt yapı ve malzeme yetersizliği 19 23 19 21 38 22
Aşırı iş yükü 18 22 6 7 24 14
Personel yetersizliği 9 11 8 9 17 10
Çalışanlar ve hizmet birimleri arasındaki 
koordinasyonsuzluk 5 6 9 10 14 8

Hasta ve hasta yakınlarının bilinçsizliği 3 4 8 9 11 6
Çalışanların bilgi eksikliği 2 2 3 3 5 3
İdari sorunlar 5 6 - - 5 3
TOPLAM 82 100 89 100 171 100
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Çalışanlar en çok hastanenin fiziksel koşullarının yetersizliğini sağlık hiz-
metleri sunumunda sorun olarak görmektedirler. Anketin “Sağlık hizmetleri 
sunumu ile ilgili sorunlar” bölümünde belirtilen sorunların %34’ünü fiziksel 
koşulların yetersizliğini belirten ifadeler oluşturmaktadır. Bu bölüme yazılan 
sorunların %22’sini teknolojik alt yapı ve malzeme yetersizliği, %14’ünü aşırı 
iş yükü, %10’unu personel yetersizliği, % 8’ini çalışanlar ve hizmet birimle-
ri arasındaki koordinasyonsuzluk, %6’sını hasta ve hasta yakınlarının bilinç-
sizliği, %3’ünü çalışanların bilgi eksikliği ve diğer %3’ünü de idari sorunlar 
oluşturmaktadır. 

SONUÇ

Hastaneler birçok meslek grubunun beraber çalıştığı ve temel amacı sağlık so-
runlarıyla başvuran hastalara hizmet sunmak olan kurumlardır. Yatarak hizmet 
alan hastalara sunulan hizmette diğer meslek gruplarından çok doktor ve hem-
şireler ön plana çıkmaktadır. Hastaya sunulan hizmetin arzulanan sonuçlara 
ulaşmasında doktor ve hemşirelerin iyi niyetle ve işbirliği içinde çalışmaları-
nın çok büyük önemi vardır. Çünkü doktor ve hemşireler tarafından hastaya 
sunulan hizmet birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve bir bütün olarak hastanın 
sağlık durumunu etkileyecektir. Tıpkı hastalarda olduğu gibi hasta yakınları-
nın da servislerdeki ilk muhatapları doktor ve hemşire grubudur. Hasta yakın-
larının beklentilerine yeterli derecede karşılık verebilmek yine önemli oranda 
bu iki meslek grubunun çabasına bağlıdır. Hem hastaların hem de yakınlarının 
ihtiyaçlarının karşılanmasındaki rolleri ile sunulan hizmetin kalitesinin temel 
unsuru olan doktor ve hemşirelerin işbirliği içinde işlerini yapmalarını sağla-
yacak örgütsel ve yönetsel uygulamaların iyi planlanması gerekmektedir. 

Araştırmanın yürütüldüğü hastanenin yatan hasta servislerinin performansı 
ile bu servislerdeki doktor-hemşire etkileşimi arasında pozitif bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Doktor-hemşire etkileşimi; iletişim, liderlik, koordinasyon ve ça-
tışma yönetimi skorlarının ortalamasından hesaplanmıştır. Dolayısıyla araştır-
manın yürütüldüğü servislerdeki iletişim düzeyini yükseltmek için yöneticilerin 
sergileyeceği çabalar, servis liderlerinin (klinik şefi ve servis sorumlu hemşiresi) 
liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik alacağı eğitimler, serviste uygulanacak 
etkin çatışma yönetimi stratejileri ve birimler arasında geliştirilen iyi koordinas-
yon mekanizmasının servis performansını artırabileceği söylenebilir.
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ÖZET
Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında uygulaması başlatılmış olan performansa da-
yalı ek ödeme sistemi yeni kamu yönetimi pratiğinin sağlık alanında yaşanan önemli 
bir parçasıdır. 

Bu çalışmada, 01 Ocak 2010 - 31 Haziran 2011 tarihleri arasında yazılı basından 
seçilen 5 gazetede yer alan performans konulu sağlık haberleri içerik analizi yöntemi 
ile çözümlenmiştir. Performans sistemi ve sisteme ilişkin değerlendirmeler ile bu de-
ğerlendirmelerin medyada yer alış süreci incelenmiştir.

Seçilen Hürriyet, Zaman, Cumhuriyet, Radikal, Yeni Şafak gazetelerinde yer alan 
99 haber, 7 ana kategoride gözden geçirilmiş ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde 
tablolar ve grafikler oluşturulmuştur. 

Araştırma sonucunda performans konulu haberlerin gazetelere göre dağılımı; haberin 
tonu (pozitif, negatif, nötr) haberin kaynağı, yazıların türü, haberin kapladığı alan, 
yazılarda işlenen temalar ve haberlerde görsel malzeme kullanımına bakılmıştır.

Araştırmanın seçildiği tarihler özellikle Tam Gün Yasa Tasarısı’nın yasalaşma süreci 
ve bu yasa tasarısının kamuoyu gündeminde tartışıldığı tarihlerdir. Bazı gazetelerde 
Tam Gün Yasası ile performans sistemi arasında bir bağlantı kurularak performans 
sistemine yönelik olumsuz haber yapıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kitle İletişimi, Sağlık İletişimi, Kamu Yönetimi, Performans, Performans 
Yönetimi.

1 Bakan Müşaviri, Sağlık Bakanlığı

2 Kamu Yönetimi Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

3 İletişim Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
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ABSTRACT

Ministry of Health, which started in 2004 by the application of performance-based 
payment system, is an important part in the new public management practices in the 
field of health.

In this study, 01 January 2010 to 31 June 2011 on the performance between the written 
media in the selected five newspapers solved with the method of content analysis of 
health news. The evaluation of the performance of the system and the system in the 
media buying process is examined in this evaluation.

Selected Hurriyet, Zaman, Cumhuriyet, Radikal, 99 news in the newspapers have 
been reviewed and the results obtained within the framework of 7 major categories 
created charts and graphs.

As a result of research based on performance on the distribution of news to newspapers, 
news tone (positive, negative, neutral) news source, the type of texts, the area covered 
by the news, articles and news to major themes of the use of visual material were 
evaluated. 

“Full Time” legislative process especially in the study selected the dates and agenda 
for public discussion of this bill dates. “Full Time” with some newspapers that 
established a link between performance system for the system performance met the 
negative news.

Key Words: Mass Communication, Health Communication, Public Management, Performance, 
Performance Management.
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GİRİŞ

Sağlık hizmeti niteliği gereği kamusal üretimi ağırlıklı olan bir alandır. Ülke-
mizde hâlen sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak devlet tarafından veya devletin 
yakın denetim ve gözetimi altında üretilmektedir. Sağlık hizmetinin bir kamu 
hizmeti alanı olarak tanımlanmış ve teşkilatlanmış olması devletin tanımında 
ve işlevinde meydana gelen değişim ve dönüşümün de bu alana kısa sürede 
etkisini kaçınılmaz kılmaktadır. Dolayısıyla sağlıkta reformu ve dönüşümü, 
devlette reform ve dönüşümden ayrı düşünmek olanaksızdır. Devlet ve devle-
tin işleyişine ilişkin süren tartışma sanayi devriminden günümüze akademis-
yenlerin, siyaset bilimcilerin ve elbette uygulayıcıların gündemindeki yerini 
korumaya devam etmektedir. 

Medya, iletişimciler ve siyaset bilimciler tarafından yasama, yürütme ve yar-
gıdan sonra toplumu belirleyen dördüncü kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Bir 
durumun, konunun ya da olayın medya tarafından işlenip gündemimize sunul-
madan zihnimizde yer etmesi son derece istisnaidir. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de medya her geçen gün artan bir ivmeyle gücünü ve etki sahasını 
genişletmektedir. Türkiye’de medyanın en önemli ilgi alanlarından birisi sağ-
lık olmuştur. Bu ilginin özellikle 90’lı yıllardan itibaren giderek arttığını ve 
günümüzde hemen hemen tüm yazılı-görsel-dijital medyanın sağlık ile ilgili 
haber sayısında gözle görülür bir artış olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Performansa dayalı ek ödeme sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılın-
da uygulaması başlatılmış bir yeni kamu yönetimi pratiği olarak çalışmaya 
konu edilmiştir. Bu çalışmada performans sistemine ilişkin tutumların oluş-
ması sürecinde medyanın rolü ve işlevi ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın savlarından ilki performans sisteminin kendi başına bağımsız bir 
yönetim pratiği olarak değerlendirmenin eksik sonuçlar doğuracağıdır. Çünkü 
uygulama esasında tüm dünyada ve ülkemizde son otuz yıldır tartışılmakta 
olan kamu yönetimindeki dönüşümün bir parçası olarak okunduğunda fotoğraf 
doğru çekilmiş olacaktır. 

1980’li yıllar küreselleşme ve yeni sağ politikaların tüm dünya ile birlikte 
ülkemizde de gündeme geldiği bir dönemdir.  Yeni sağ politikaları kamu yöne-
timi bağlamında olumlayan görüşler etkinlik ve verimlilik kavramlarına vurgu 
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yapmaktadır. Bu vurgu, devletin diğer bir ifade ile kamu yönetimi alanının 
küçültülmesi, kamu hizmeti alanlarında daha fazla özel sektör katılımı ve özel 
işletmelerde uygulanan yönetim pratiklerinin kamu yönetimi alanına da uyar-
lanmasıdır. Çalışmada performans yönetimi ve performansa dayalı ek ödeme 
sistemi bu bağlamda değerlendirilmektedir.

Küreselleşme söylemi ve yeni sağ politikaların karşısında duran eleştirel gö-
rüş ise bu politikaların devletin küçültülmesi ve devletin çekildiği alanlarda 
daha fazla piyasa aktörlerinin yer alması sonucuna vurgu yapmaktadır. Bu 
vurgu mevcut kamu yönetimi ve kamu hizmetleri teşkilatlanmasının sosyal 
devlet uygulamalarının bir gereği olarak toplumun dezavantajlı kesimlerini 
korumaya dönük olduğu kabulüne dayanmaktadır. Eleştirel görüş devlette dö-
nüşüm ve reformu liberal ekonomi modelinin günümüzdeki uyarlanma biçimi 
olarak tanımlamaktadır. Performans yönetimi ve performansa bağlı ek ödeme 
sistemi bu görüşten hareketle devlette reformun bir parçasıdır ve kamu hizme-
ti alanından bir kopuşa dayanır. Küreselleşme, yeni sağ politikalar hakkında 
yaptığımız bu saptamalar, çalışmada performans sistemine ilişkin oluşan tutu-
mun arka planını görmek noktasında önemlidir.

Çalışmanın ikinci savı sağlığın Türkiye’de medyanın en önemli ilgi alanların- önemli ilgi alanların-
dan biri olduğudur. Bu ilgi özellikle 90’lı yıllardan itibaren giderek artmakta-
dır ve günümüzde hemen hemen tüm yazılı-görsel-dijital medyanın sağlık ile 
ilgili haber sayısında gözle görülür bir artış söz konusudur. Ancak sağlık ile 
ilgili içerikteki bu artış genel olarak hastalık/sağlık ekseninde ve bu konuların 
kozmetize edilmesi yönünde olmuştur. Özellikle son on yıl içinde dünyada 
ve ülkemizde kamu politikalarında yaşanan değişimin bir yansıması olarak 
sağlık politikalarında yaşanan değişim sağlık haberleri içerisinde kendine çok 
az yer bulabilmiştir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iletişim, kitle iletişimi, 
kitle iletişim araçları kavramları açıklanacak ve genel olarak medyanın haber 
yapma süreçleri ve haber kavramları üzerinde durulacaktır. Araştırmamızın 
ana malzemesini oluşturan sağlık haberlerini daha yakından anlayabilmek için 
sağlık iletişimi ve sağlık haberciliği kavramlarının çeşitli yönlerinin ortaya 
konulmasına çalışılacaktır. 
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Çalışmanın ikinci bölümünde kamu yönetimi ve disiplinin değişimi hakkın-disiplinin değişimi hakkın-
da kabaca bir alan tanımlaması yapılmıştır. Bu bölümde Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın önemli bir parçası olan Performans Sistemi ve bu sisteme ilişkin 
eleştiriler incelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde performans sistemine ilişkin haberlerin anali-performans sistemine ilişkin haberlerin anali-
zi gerçekleştirilmiştir. Ulusal basında faaliyet gösteren 5 gazetenin 01 Ocak 
2010 - 31 Haziran 2011 tarihleri arasındaki performans sistemine ilişkin ha-
berleri içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu gazetelerdeki sağlık ko-
nulu haberler içinde sağlık politikalarındaki performans uygulamaları ile ilgili 
olan haberler ve köşe yazıları içerik açısından değerlendirilmiştir.

Amaç ve Yöntem: Yazılı basında performans konulu haberlerin temsiliyetine 
yönelik olarak yaptığımız araştırma bünyesinde öncelikli olarak performans 
uygulamalarının tarihsel arka planı ve uygulamaya yönelik sağlık politikaları 
literatür taraması yöntemine dayalı olarak elde edilmiştir. 

Çalışma kapsamında Türkiye’de yayımlanan yazılı basını temsilen 5 gazete 
01 Ocak 2010 - 31 Haziran 2011 tarihleri arasında içerik analizi yöntemi ile 
çözümlenmiştir. Bu gazetelerdeki sağlık konulu haberler içinde sağlık poli-
tikalarındaki performans uygulamaları ile ilgili olan haberler ve köşe yazı-
ları içerik arasından değerlendirilmiştir. Seçilen 5 gazete içeriğinden perfor-
mans uygulaması konulu 99 haber 7 ana kategori çerçevesinde içerik analizi 
uygulamasına tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde tablolar ve 
grafikler oluşturulmuştur.

Araştırma için seçilen gazeteler içerisinden ana akım ve popüler medyayı 
temsilen Hürriyet, Türk basını içerisinde,  iki ayrı ideolojik duruşa ve “cid-
di” denebilecek haber anlayışına sahip, sağlık politikaları ile ilgili ve sağlıkta 
performans uygulaması ile ilgili birbirinden farklı görüşlere yer verdiği düşü-
nülen Radikal, Yeni Şafak,  Cumhuriyet ve Zaman seçilmiştir. 

İletişim araştırmalarında haber metinlerinin nicel analizi önemli bir yer 
tutmaktadır. Nicel içerik analizinin en önemli amacı, araştırma konusu olarak 
belirlenen sorunun basında ya da günümüzdeki yaygın kullanımıyla söylersek 
medyada nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. Araştırmamızda incelenen dö-. Araştırmamızda incelenen dö-



Understanding the Media’s View of the Performance System:  
Thematic Research on the Performance of Health News

Sayı

98 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ

nemde performans haberlerinin seçilen gazetelerde nasıl sunulduğunu anla-
mak için de içerik çözümlemesi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi iletişim 
içeriğini, genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) çerçeve-
sinde sistematik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir 
(Geray,2006:147-148).

Araştırma çerçevesinde içerik çözümlemesi kapsamında bakılan nicel veriler 
şu şekilde gruplandırılmıştır: 

1. İncelenen performans konulu haberlerin gazetelere göre dağılımı. 

2. İncelenen performans haberlerinin tonu: Pozitif (olumlayan, kabul eden, 
doğrulayan, öven), negatif (olumsuzlayan, kabul etmeyen, reddeden) ve 
nötr.

3. İncelenen haberlerin kapladığı alan: Çeyrek sayfa ya da daha az, çeyrek 
sayfa ya da yarım sayfa, yarım sayfa-tam sayfa, tam sayfadan fazla.

4. İncelenen haberlerin türü: Haber, köşe yazısı, yazı dizisi, söyleşi. 

5. İncelenen haberlerin bilgi kaynağı: Sağlık görevlisi-doktor, bakanlık yet-: Sağlık görevlisi-doktor, bakanlık yet-
kilisi, akademisyen, bilim adamı, STK-meslek örgütü, köşe yazarının ken-
disi, hastanın kendisi, yabancı yayınlar, belirtilmemiş.

6. Performans haberlerinde işlenen temalar: Performans sistemine yönelik 
eleştiriler, performans sisteminin bir yönü ya da tamamına yönelik açık-
lama, performans sistemine olumlayan haberler, performans sistemine 
olumsuzlayan haberler, Tam Gün Yasa Tasarısı ile performans arasında bağ 
kuran haberler.

7. Haberlerde görsel malzeme kullanımı: Fotoğraf, grafik, karikatür v.b. şe-
kil, kullanılmamış.

HABER ÜRETİMİ VE MEDYA

İletişim ve Kitle İletişimi Kavramı 

İletişim kavramını açıklamaya çalışan pek çok tanım mevcuttur. Bunun nede- nede-
ni “iletişim” kavramının kendisinin durağan değil, daha ziyade dinamik ve bir 
sisteme sahip süreç olmasından kaynaklanmaktadır. İletişimi “mesajlar ara-İletişimi “mesajlar ara-i “mesajlar ara-
cılığıyla toplumsal etkileşim” olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım da mesajlar; 
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bir kültürde paylaşılan bir anlama sahip biçimsel olarak kodlanmış, simgesel 
veya temsili olaylar olup bunlar anlam yaratmak amacıyla üretilirler (Gerbner, 
2005:79). 

İletişim insanın ve toplumun var oluşunun zorunlu koşuludur. İletişim 
olmaksızın insanın kendi ve toplumsal varlığını sürdürmesi olanaksızdır. 
İnsan kendini ve toplumunu üretebilmek için giriştiği etkinliklerde hem doğal 
hem de kendi yarattığı teknolojik araçları kullanır. Bu kullanımın olması, 
örgütlenmesi, yürütülmesi, tutulması, geliştirilmesi ve gereğinde değiştirilmesi 
ancak iletişimle mümkündür (Erdoğan, Alemdar; 2002).

Kitle iletişimi, geniş bir şekilde “simgesel malların, enformasyon/iletişimin” 
iletimi ve depolanması aracılığı ile kurumsallaşmış üretimi ve genellenmiş 
yayılımı olarak düşünülebilir. Bugün kitle iletişimi olarak betimlediğimiz şey, 
tarihsel olarak simgesel biçimlerin sabitlenmesi yeniden üretimin yeni ola-
naklarını kullanmaya çalışan kurumların gelişmesi aracılığıyla ortaya çıkmış 
bir fenomenler ve süreçler alanıdır.

Kitle iletişimi; kurumsallaşmış kamusal kültürlenmenin, yüz yüze ve diğer 
kişisel olarak dolayımlanan etkileşimin sınırlarının ötesindeki genişlemesidir. 
Bu ancak mesajların kitlesel üretimi ve dağıtımı için teknolojik araçlar mev-
cut olduğunda ve toplumsal örgütlenmeler ortaya çıktığında mümkün hale ge-
lir (Mutlu, 2005:78). 

Modern kitle iletişiminin ortaya çıkmasından çok önce de başka kamusal ile-
tişim biçimlerinin ulaştığı “kitleler” vardı. Ama yeni üretim ve dağıtım araç-
ları ve kurumları yani kitle iletişim araçları insanlara ulaşmanın yeni yollarını 
sağladı. Kitle iletişim araçlarının tarihsel anlamının anahtarı “kitle”nin bir 
üretim ve dağıtım süreciyle birleşmesidir. Kitle iletişimi sanayi toplumlarında 
kamusal mesajların en geniş biçimde paylaşılan sürekli akışının teknolojik ve 
kurumsal temelli kitlesel üretimi ve dağıtımıdır (Mutlu, 2005:78).

Sağlık İletişimi Kavramı

Sağlık iletişimi Kuzey Amerika iletişim bilimlerinde 1970’li yıllardan itiba-
ren gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamış çok yönlü bir iletişim alanı olarak 
gelişmiştir (Okay, 2009:21).
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Sağlık iletişimi, içeriği sağlık olan her türlü insan iletişimi olarak tanımlan-
maktadır. Bireyler arasında sağlıkla ilgili oluşan etkileşim ve işlemlere ileti-
şim kavram ve kuramlarının uygulanması sağlık iletişimidir. Halk sağlığına 
ve sağlık davranışına yönelik sağlık iletişiminin kapsam ve işlevi öncelikle 
sağlık hizmetlerinin tanınması, doğru sağlık bilgilerinin yayılması, sağlıkla 
ilgili tutumların değişmesi ve sağlıklı yaşam biçimlerinin temeli olan sağlık 
davranışının geliştirilmesi açısından temel süreç olarak belirlenir.

Sağlık iletişimi çeşitli düzeylerde oluşmaktadır. Kitle iletişimi düzeyindeki 
sağlık iletişimi ulusal ve evrensel sağlık programları, sağlık geliştirme kam-
panyaları ve halk sağlığı planlarında yer alır. Bu düzeydeki sağlık iletişimi 
sağlıkla ilgili mesajların yayılması ve yorumlanması olarak değerlendiril-
mektedir. Toplum iletişimi düzeyinde sağlık iletişimi bireylerin sağlıkla ilgi-
li konularda yaptıkları sunumları, konuşmaları ve benzer etkinlikleri kapsar 
(Çınarlı, 2008:100-101).                                                    

Sağlık iletişimi, sağlıkla ilgili mesajların yayılması ve yorumlanmasıdır. Me-
sajı gönderen bir kişi, bir kuruluş ve bir kitle iletişim aracı olabilir. Yorumla-
yan ise bir kişi, grup ya da ayrım yapılmamış kitle olabilir. İletişim ve sağlık 
alanını birbirine bağlayan sağlık iletişimi, birey ve kamu sağlığını geliştirme 
çalışmalarının gerekli bir öğesi olarak her geçen gün daha çok tanınmaktadır. 
Sağlık iletişimi hastalığın önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi konularına kat-
kıda bulunmakta ve şu farklı bağlamlarda ele alınmaktadır:

• Sağlık personeli/hasta ilişkileri ve sağlık personelinin kendi arasındaki iletişimi.

• Kişilerin sağlık enformasyonunu aramaları ve kullanmaları.

• Kamu sağlığı mesajlarının oluşturulması.

• Bireysel ve toplumsal sağlık riski ile ilgili enformasyonun yayılması. 

• Kitle iletişiminde sağlık mesajları.

• Tüketicinin ve sağlık personelinin kamu sağlığı ve sağlığın korunması sis-
temlerine nasıl ulaşacağının eğitimi.

• Sağlık Enformasyon Sistemleri: İletişim teknolojilerinde yaşanan ilerle-
meler sonucunda gelişmiş ülkelerde sağlık iletişimi alanında kullanılmaya 
başlanan yenilikler, tele tıp, etkileşimli sağlık iletişimi gibi yeni sistemler-
dir (Çınarlı,2008:100-101).
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Sağlık İletişiminde Kitle İletişiminin Kullanımı

Kitle iletişim araçları, kamu sağlığı enformasyonunun geniş popülasyonlara 
iletilmesinde birincil kaynak durumundadır. Medyanın, olumlu sağlık dav-
ranışına yöneltebilecek mesajların yanı sıra kamu sağlığını olumsuz yönde 
etkileyebilecek mesajların da iletildiği bir ortam olması paradoksu ve ayrıca 
kamu sağlığının sosyal değişimi sağlama çabalarına karşılık medyanın mev-
cut statükoyu korumaya yönelik tutumu, sağlık okuryazarlığının yanı sıra 
medya okuryazarlığının da gerekliliğini ortaya koymaktadır. Küreselleşmenin 
olumsuz etkileri de sağlıkla ilgili enformasyona sahip olanlar ve enformasyo-
na sahip olmayanlar arasındaki uçurumu derinleştirmesi nedeniyle sağlığın 
geliştirilmesi ve dolayısıyla da sağlık iletişimi çabalarında aşılması gereken 
son derece önemli bir engeldir (Çınarlı, 2008:83).

Sağlık iletişimi alanında kitle iletişim araçları yoğun bir biçimde kullanılmak-
tadır. Çünkü kitle iletişim araçlarının kullanımı mesajların geniş kitlelere ula-
şarak toplumda sağlık davranışının oluşumuna katkı sağlamaktadır. 

1. Görsel İşitsel Medya: Televizyon sağlık konusunda önemli enformasyon 
kaynağıdır ve aynı zamanda da hem olumlu hem de olumsuz haberlerin yer 
aldığı paradoksun en sık görüldüğü ortamdır. Ulusal ve yerel kanallarda ha-
berlerde sıklıkla sağlıkla ilgili haberlere yer verilir. Reklamcılar da ürünlerini 
satmak için televizyonlarda sağlık konusuna değinirler. Sağlıkla ilgili konular 
eğlence programlarında sıklıkla yer almaktadır. Haber magazin programları 
da genellikle sağlıkla ilgili bölümler içermektedir.  Artık sağlıkla ilgili konular 
hava durumu bültenlerine de yansıyarak gribe, astıma dikkat edilmesine yö-
nelik uyarılar içermektedir.  Ülkemizde ulusal kanalların haftalık yayın akış-
ları incelendiğinde özel olarak sağlıkla ilgili olarak hazırlanmış programların 
özellikle sabah kuşağında yayınlandığı görülmektedir. Bu bağımsız program-
ların haricinde haber bültenlerinde ve bazı haber programlarının içeriğinde 
sağlıkla ilgili bireysel öykülere, dramatizasyonlara, sağlık teknolojileri ve 
ilaçlarla ilgili haberlere, hastalıklarla ilgili bilgilere ve sabah kuşağındaki bazı 
eğlence programlarının dâhilinde de sağlıkla ilgili konulara yer verilmektedir. 

2. Yazılı Medya: Haber medyası özellikle de gazeteler ve dergiler genel halk 
sağlığı için önemli enformasyon kaynaklarıdır. Ülkemizde yazılı basına bak-
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tığımızda, sağlıkla ilgili genel haberlerin yanı sıra sağlık muhabirlerinin köşe-
lerine, doktorların köşe yazılarına ve gazete eklerinde yer alan sağlık haberle-
rine rastlanılmaktadır.

3. Elektronik Medya:  Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde son yıllar-
da yaşanan gelişmeler kamu sağlığı enformasyonunun iletilmesinde yeni ola-
naklar sağlamaktadır. İnternet kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır ve sağlıkla 
ilgili enformasyonlar web siteleri, elektronik postalar, elektronik bültenler 
aracılığıyla kullanıcılara ulaştırılmaktadır. Elektronik medya aracılığıyla, en-
formasyon materyalleri gazetecilere, sağlık profesyonellerine, genel kamuya 
ve benzeri hedef kitlelerle iletilebilmektedir. Elektronik iletişimin bazı sınırlı-
lıkları da bulunmaktadır. Düşük sosyal ve ekonomik koşullara sahip insanlar 
ve kırsal kesimde yaşayanlar, okuma yazması bulunmayan veya geri düzeyde 
olanlar ve bilgisayar kullanmayı bilmeyenler için erişimi zor bir iletişim ala-
nıdır (Çınarlı, 2008:100-101).

1990’lar itibari ile sağlık sistemine yönelik bir dönüşüm ve anlayış değişikliği 
söz konusudur. Özellikle son on yıl içerisinde siyasal iktidarın ilaç sektörün-Özellikle son on yıl içerisinde siyasal iktidarın ilaç sektörün- ilaç sektörün-
den, özel hastanelerin devlet sağlık sistemine dâhil edilmesine, sosyal güven-
lik sisteminin sağlık boyutundaki düzenlemelere, küresel salgın hastalıklara 
yönelik önlemlere, sağlık hizmetinin sunumuna yönelik kararlardan hasta 
hakları ile ilgili düzenlemelere kadar sağlık ile ilgili sayısız yasal düzenleme, 
idari karar, yaklaşım değişikliğine sahne olmuştur. Tüm bu politik gelişmeler 
toplumsal düzlemde sağlıkla ve hastalıkla ilişkili yaygın bir söylem üretimi 
ile paralel ilerlemektedir. Toplumsal sağlık/hastalık söyleminin ana mecrasını 
medya oluşturmaktadır (Sezgin, 2011:16-17).

Sağlık ile ilgili enformasyonun özellikle 1990’lı yıllardan sonra kitle iletişim 
araçlarında daha çok yer aldığını söyleyebiliriz. Yazılı basında haber bülten-
lerinde sağlık-hastalık ve hijyen konularının yanı sıra pek çok gazetenin çoğu 
kez tam sayfa sağlık haberleri /dizileri yayınlamaları, pazarlama iletişimi ala-
nında sağlık ve hastalık temalarının hemen hemen her tür ürün tanıtımı için 
kullanılabilir bir alan hâline gelmesi, sağlık dergilerinin yaygınlaşması, tele-
vizyonda sağlık programlarında ve internette sağlık temalı sayfalarda gözlem-
lenen artış göze çarpan önemli tespitlerdir (Sezgin, 2011:16-17).
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Burada sorun oluşturan nokta medyada yer alan sağlık ve sağlığa ilişkin su-
numların toplumsal sağlık sorunu ya da çözüm yollarından daha çok bireysel 
düzeyde sorun ve çözüm yollarına odaklanmasıdır. Medyada yer alış biçimi 
ile sağlık/hastalık meselesi toplumsal ya da kamusal bir sorun olarak değil, 
bireyin günlük yaşamının bir yükümlülüğü olarak kabul edildiğini ve kozme-
tize edilmiş sağlık konularına daha çok yer ayrıldığını söylemek yanlış olmaz.  
Araştırmamızın konusunu oluşturan ve sağlık politikalarında yaşanan önemli 
bir anlayış değişikliğinin yansıması olan performans uygulaması gibi konu-
ların ne yazık ki medyada artan sağlık içeriği içinde kendine hak ettiği yeri 
bulduğunu söyleyemeyiz.

KAMU YÖNETİMİ VE BİR PERFORMANS YÖNETİMİ PRATİĞİ 
OLARAK PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ

Bir Kamu Hizmeti Alanı Olarak Sağlık 

Kamu yönetimi, devlette ya da ona bağlı kuruluşlarda eylemde bulunan kişile-
rin ve kümelerin davranışlarıyla ilgili alan olarak tanımlanmaktadır.  Bir diğer 
tanımlamaya göre ise devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlen-
miş insan gücü ve araç gereç ile bunların yönetimidir (Bozkurt&Ergun&Sezen, 
2008:133).

Kamu yönetimi bir taraftan hukukun üstünlüğü kavramından yola çıkan temel 
anayasal ilkeler bağlamında görünmeli ve devlet yönetimi, siyasal amaçlar 
ve kurallarla uyum içinde olma güvencesini vermelidir. Diğer taraftan kamu 
kurumları birer özel işletme gibi arz ve talebin çok biçimde değiştiği piyasa 
koşullarında hizmetleri sağlamak zorundadır. Bu noktada verimlilik unsuru 
da kamu kurumu için önem taşımaktadır. Verimliliği temel alan bir yaklaşımla 
değerlendirme yapıldığında geleneksel kamu yönetimindeki kamu görevli-
si memur ile verimlilik esasına göre çalışmakta olan kamu çalışanı arasında 
farklar oluşmaktadır (Ergun, 2004:15).

Sağlık hizmeti alanı modern devletin faaliyet alanlarından biri olarak diğer 
bir deyişle bir sosyal kamu hizmeti alanı olarak düzenlenmiştir. Çünkü sağ-
lıklı nesillerin yetiştirilmesi ve genel sağlığın korunması kamu yararı ilkesi 
gereğidir. Daha önce de üzerinde durduğumuz küreselleşme ve kamu yöne-



Understanding the Media’s View of the Performance System:  
Thematic Research on the Performance of Health News

Sayı

104 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ

timinin dönüşümü sağlık alanında da dönüşüm ve değişime neden olmuştur. 
Günümüzde salt devlet eliyle yürütülen bir sağlık hizmeti alanından bahset-
mek olanaklı değildir ve bu alanda tüm paydaşların dengeli bir üretim süre-
ci söz konusudur. Bu denge sonuç itibariyle devletin denetim ve gözetimini 
içermektedir. Aynı şekilde sağlık hizmetlerinin yalnızca özel sektör tarafından 
sunulması da olanak dışıdır ve uygulanabilirliği bulunmamaktadır. 

Performans Yönetimi

Performans/iş başarımı, herhangi bir işte gösterilen başarı derecesi olarak 
tanımlanmaktadır. Belli bir iş ya da hizmeti yerine getirmek üzere görev- iş ya da hizmeti yerine getirmek üzere görev- ya da hizmeti yerine getirmek üzere görev-
lendirilen kişinin ulaşması beklenen başarı ve etkinlik düzeyi performans 
standartları ile belirlenir. Performans standartları personel değerlendirme 
sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu standartlara dayalı değerlendirme-
ler performans değerlendirme olarak tanımlanır. Performans standartlarının 
belirlenmesi hem çalışanlar hem de yönetim açısından yararlıdır. Çalışan-
lar kendilerinden beklenen başarı düzeyinin ne olması gerektiğini önceden 
bilme, eksikliklerini öğrenme ve böylece yeteneklerini ve performanslarını 
iyileştirme ve geliştirme olanağını bulurlar. Yönetim ise personel ile ilgili 
kararlarını objektif bir esasa dayandırma, çalışanların potansiyel yetenek-
lerini öğrenme ve uygulanan personel yöntem ve tekniklerinin geçerliliğini 
deneme fırsatını elde eder. Fiziksel ve mekanik işlerde bu ölçütlerin belirlen-
mesi daha kolaydır. Ancak, çeşitlilik gösteren, türdeş olmayan faaliyetlerde 
bu standartların saptanması çok olabilmektedir (Bozkurt&Ergun&Sezen, 
2008:203-204).

Performans yönetimi, yönetimin planlama ve denetim faaliyetlerinin 
daha geniş bir çerçevede ve performans kavramındaki gelişmeler ışığında 
uygulanmasına yönelik çağdaş bir yönetim anlayışı olarak tanımlanmaktadır. 
Örgütün amaçlarını ve görevlerini mümkün olabilecek en iyi ve en başarılı 
biçimde gerçekleştirmek için örgüt kaynaklarını performanslarına göre seç-
me ve değerlendirme sürecidir. Performans yönetimi verimliliğe, etkililiğe 
ve ekonomik olmaya odaklanmış örgüt yönetimi anlayışı olup tüm bunlara 
ulaşabilmek için ölçülebilir hedefler koymayı ve bu hedeflere ilişkin çıktıları 
sürekli ölçmeyi gerekli kılmaktadır (Bilgin, 2004:13).
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Performansa dayalı ücretlendirme; bir üretim sürecine katılan fiziksel/düşün-
sel çalışma yeteneği olarak işgücüne yapılan ödemelere ücret denir. Kamu 
yönetiminde ücret rejimleri 20. yüzyılda temel olarak iki ayrı sistemde kurul-
muştur. Bunlardan biri ücretlendirmeyi piyasa temelinde belirleyen ve model 
uygulaması ABD’de görülen eşit işe eşit ücret sistemidir. İkinci model kamu 
hizmeti ve kamu yararı kavramları üzerinden Kıta Avrupa’sında refah devleti 
uygulamalarında görülmekte olan sosyal ücret sistemidir. 21. yüzyılın başla-
rında, bu ilke ve sistemlerin yerlerini kamu reformları çerçevesinde üçüncü 
bir tür olarak belirmekte olan performans uygulamalarına bırakmakta olduk-
ları gözlemlenmektedir (Güler, 2005:311).

Temel ücrete değil performansa dayanan rekabetçi ücret sisteminin yaratıcılığı 
teşvik edeceği, yüksek yetenekli işgücü istihdamı sağlayacağı, kamu hizmet-
lerinde sonuca odaklanmış bir sistem kurulmasını sağlayacağı düşünülmekte-
dir. Performans sistemine eleştiriler; performansa dayalı yönetim biçimlerinin 
kamu kesimindeki personel yönetimi anlayışının korumalı, güvenceli, üstün 
ve kendine özgü yapısını bozduğu iddiasına dayanmaktadır. Bu çerçevede 
kamuda yaratılmak istenen sistemin performansa dayalı ücret sistemi olma-
sı durumunda kamu görevlisinin kamu hizmetini sadece emeğini sattığı bir 
olgu olarak görüp, genel kamu yararı yerine bireysel çıkarlarını gözeteceği 
yönündedir (Güler, 2005:311).

Sağlık Sisteminde Performans Sistemi

Performansa dayalı ek ödeme, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesislerin-
de uygulanmakta olan, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve ölçüt-
leri de dikkate alınmak suretiyle, çalışan personelin; unvanı, görevi, çalışma 
şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, 
kurumlarda yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler, özellik 
arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak sağlık kurumla-
rında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumu-
nun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, görevli personele döner sermaye 
gelirlerinden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlendiği bir 
sistemdir. Bu sisteme göre Sağlık Bakanlığı hastaneleri elde ettikleri döner 
sermaye gelirlerinin azami %40’ını personeline ek ödeme olarak dağıtabilir. 
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Bu sistemde sağlık personeline yapılan ek ücret ödemeleri hizmet başı ödeme 
modeli esas alınmak suretiyle, sunulan hizmetlerin kurumsal ve bireysel per-
formansı da gözeterek dağıtılması temel prensiptir (Aydın&Demir, 2007:30).

Sağlık çalışanlarını motive etmek, onların daha verimli işler yapmasını sağla-
mak, kaliteli hizmet sunumunu teşvik etmek için hizmet tanımlarının ölçüle-
bilir bir biçimde yapılması gerekmektedir. Performans yönetiminde bu amaca 
dönük olarak performans ölçütleri belirlenmiştir. Sağlık hizmeti sunulan 
insanların mutluluğunu sağlamak, daha iyi bir sağlık düzeyi oluşturmak, kalite-kalite-
li bir sağlık hizmeti sunumu sağlamak, alt yapı ve insan kaynağını geliştirmek 
bu ölçütlerin başlıcalarıdır (Akdağ, 2011:240).

2003 yılı ikinci yarısında 10 hastanede pilot olarak uygulanan performan-
sa göre katkı payı ödemesi 2004 yılından itibaren birinci basamak sağlık 
kuruluşlarını da kapsayacak şekilde bütün yurt çapında yaygınlaştırılmıştır. 
Bugüne kadar yürütülmekte olan uygulamanın başlıca iki evresi mevcuttur. 
2004 yılını kapsayan bir yıllık uygulama, sağlık çalışanlarının ve kurumları-
mızın yeni duruma uyumunu sağlamış ve performans ölçümünün devamını 
oluşturacak denetimlere alt yapı hazırlamıştır. Bu değişimler ve birikimler 
gözlenerek ülkemiz koşullarında kolay ölçülebilir sınırlı sayıda kalite öl-
çütleri denenmiş ve 2005 yılında geçici olarak uygulamaya konmuştur. Bu 
yumuşak geçişle kaliteli hizmet sunmaya yönelik bilinç geliştirilmesi ve 
altyapı oluşturulması planlanmıştır. Bireysel performans ölçümü sahadaki 
uygulama ve sonuçları değerlendirilerek çok defa değişikliklere uğramış 
ve adeta bir matematik model hâlini almıştır. Kurumsal performans ölçümü 
ise kalite geliştirme çabalarını başlatmış, yönlendirmiş, bu yönde kapasite 
geliştirilmesini teşvik etmiş ve nihayet 2007 yılı başında bakanlığın kalite 
geliştirme mevzuatı ile birleştirilerek bütün hastanelerde uygulamaya kon-
muştur (Aydın&Demir, 2007:36).

Performans sistemine ilişkin eleştiriler ağırlıklı olarak hekimlerden ve onların 
meslek örgütlerinden gelmektedir. Türk Tabipler Birliği, özellikle Tam Gün 
uygulamasının yasalaşması sürecinde ülke genelinde organize ettikleri eylem 
ve açıklamalar ile performans sistemi hakkındaki görüşlerini dile getirmiş-
lerdir. Tam Gün Yasası ile performans sistemi arasında bir bağlantı kurularak 
üniversite hastanelerinde sistemin uygulanmaya başlanması ile tıp eğitiminin 
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zafiyete uğrayacağı ve hocaların ucuz emeğe, üniversite hastanelerinin ise 
parça başı iş yapan işletmelere dönüştürüleceği iddia edilmiştir.1

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha 
Mektebi Müdürlüğü tarafından 2010 yılında yapılan Sağlık Personeli Mem-
nuniyet Araştırmasında ise kamuoyuna yansıyan hekim memnuniyetsizliği ve 
mağduriyetinin tersine bir sonuç ortaya konmuştur. Araştırma sonucuna göre; 
performansa dayalı ödemenin sağlık personelinde genel bir memnuniyet hava-
sı yarattığını düşünen sağlık çalışanı %26,7, uygulamadan memnun olmayan 
sağlık çalışanı oranı %33,1’dir.  Uygulamadan en memnun olan grup ise %46 
ile aile hekimleri ve hastanede çalışan pratisyen hekimlerdir.  Araştırmanın 
maddi tatmini ölçen performansa dayalı ödemenin ek iş yapmadan geçinmeyi 
sağlayacak düzeyde olduğunu %21,2 sağlık çalışanı düşünürken aksi fikirde 
olan sağlık çalışanı oranı %40’lardadır. Aile hekimleri (%59) ile yöneticiler 
(%41) ile bu konuda en olumlu düşünen meslek grubu iken en az olumlu fikir 
beyan eden grup (%13) ile hemşirelerdir (2010:31).

PERFORMANS SİSTEMİNE İLİŞKİN HABERLERİN ANALİZİ

Çalışma kapsamında içerik analizi uygulamasına konu edilen 99 habere ilişkin 
bulgular alt başlıklar hâlinde şu şekilde açıklanabilir:

İncelenen Performans Konulu Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı 

1 Ayrıntılı bilgi için bakınız http://www.medimagazin.com.tr/hekim/universiteler/tr-universitelerde-performans-
elestirileri-devam-ediyor-2-15-32893.html, http://www.doktordergisi.com/57/haberdetay.asp?id=3.
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 Tablo 1. İncelenen Performans Konulu Haberlerin Gazetelere Göre Dağılımı

Gazete İsmi Sayı Yüzde

Hürriyet 29 29,3

Zaman 13 13,1

Cumhuriyet 31 31,3

Radikal 19 19,2

Yeni Şafak 7 7,1

Toplam 99 100

01 Ocak 2010 - 31 Haziran 2011 tarihleri arasında gazetelerde performans 
konulu toplam 99 haber incelenmiştir.  Bu haberlerin %31,3’ü Cumhuriyet’te 
(31 haber); %29,3’ü Hürriyet’te (29 haber), %19,2’si Radikal’de (19 haber), 
%13,3’ü Zaman’da (13 haber) ve %7,1’i Yeni Şafak’ta (7 haber) yayınlan-
mıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet’in performans sistemi ile ilgili haber yapan 
gazete olarak belirmesine karşılık Yeni Şafak diğerlerinden daha az haber ya-
yınlamıştır.

İncelenen Performans Haberlerinin Tonu

Tablo 2. İncelenen Performans Haberlerinin Tonu

Tonu Sayı Yüzde

Pozitif 27 27,3

Negatif 56 56,5

Nötr 16 16,2

Toplam 99 100
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İncelenen yazılarda performans sitemini konu edinen haberlerin tonu, 
kavramın kullanım şekline göre pozitif (olumlayan, kabul eden, doğrulayan, 
öven), negatif (olumsuzlayan, reddeden, kabul etmeyen, eleştiren) ve nötr ol-nötr ol-
mak üzere üç ayrı biçimde değerlendirilmiştir.

01 Ocak 2010 - 31 Haziran 2011 tarihleri arasında gazetelerde performans 
konulu toplam 99 haberin tonunun dağılımını gösteren Tablo-2’ye göre per-
formans konulu haberlerin %56,5’i negatif (56 haber), %27,3’ü pozitif (27 
haber) ve %16,2’si nötr (16 haber) tonlu vurguya sahiptir. 

       Tablo 3. İncelenen Performans Haberlerinin Tonu (Gazetelere Göre Dağılımı )

Gazete İsmi Pozitif Yüzde Negatif Yüzde Nötr Yüzde

Hürriyet 5 18,5 19 33,9 5 31,3

Zaman 8 29,6 3 5,4 2 12,5

Cumhuriyet 1 3,7 28 50,0 2 12,5

Radikal 6 22,2 6 10,7 7 43,8

Yeni Şafak 7 25,9 0 0,0 0 0,0

Toplam 27 27,3 56 56,5 16 16,2

Pozitif tonlu toplam 27 haberin  %29,6’sı Zaman’da (8 haber), %25,9’u Yeni 
Şafak’ta (7 haber), %22,2’si Radikal’de (6 haber), %18,5’i Hürriyet’te (5 haber) 
yayınlanmıştır.

Negatif tonlu toplam 56 haberin  %50’si Cumhuriyet’te (28 haber), %33,9’u 
Hürriyet’te (19 haber), %10,7’si Radikal’de (6 haber) yer almıştır. Yeni Şa-
fak’ta negatif tonlu hiç haber yayınlanmamıştır.
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Nötr tonlu toplam 16 haberin  %43,8’i Radikal’de (7 haber), %31,3’ü Hürri-
yet’te (5 haber), %12,5’i Zaman’da ve yine %12,5’i Cumhuriyet’te (5 haber) 
yer almıştır.  Yeni Şafak’ta negatif tonlu hiç haber yayınlanmamıştır.

İncelenen Haberlerin Kapladığı Alan

Tablo 4. İncelenen Haberlerin Kapladığı Alan

Metnin Alanı Sayı Yüzde

Çeyrek sayfa ya da daha az 56 56,6

Çeyrek sayfa - Yarım sayfa 25 25,3

Yarım Sayfa - Tam sayfa 12 12,1

Tam sayfadan fazla 6 6,1

İncelenen performans konulu haberlerin kapladığı alanlara bakıldığında ha-
berlerin %56,6’sının çeyrek sayfa ve daha az alan kapladığı (56 haber) tespit 
edilmiştir. %25,3’ü çeyrek sayfa - yarım sayfa (25 haber)  oranında bir alan 
kaplamıştır. Haberlerin %12,1’i yarım sayfa - tam sayfa (12 haber) ve %6,1’i 
tam sayfadan (6 haber) fazla alan kaplamıştır.
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İncelenen Haberlerin Türü

Tablo 5. İncelenen Haberlerin Türü

Metnin Türü Sayı Yüzde
Haber 58 58,6

Köşe Yazısı 25 25,3
Yazı Dizisi 0 0

Gazetelerin Ekleri 12 12,1
Söyleşi 4 4

01 Ocak 2010 - 31 Haziran 2011 tarihleri arasında incelenen performans konu-
lu toplam 99 yazının %58,6’sı (58 haber) haber niteliği taşımaktadır. %25,3’ü 
köşe yazısı (25 haber), %12,1’i gazetelerin eklerinde yer alan yazılar (12 ha-
ber) ve %4’ü söyleşiden oluşmaktadır.

İncelenen Haberlerin Bilgi Kaynağı

Tablo 6.  İncelenen  Haberlerin Bilgi Kaynağı

İncelenen  Haberlerin Bilgi Kaynağı Sayı Yüzde
Sağlık Görevlisi/Doktor 4 4,0
Bakanlık Yetkilisi 18 18,2
Akademisyen - Bilim Adamı 4 4,0
STK - Meslek Örgütü 40 40,4
Köşe yazarının kendisi 24 24,2
Hastanın kendisi 2 2,0
Yabancı yayınlar 1 1,0
Belirtilmemiş 6 6,1
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Performans konulu haberlerin bilgi kaynağına bakıldığında %40,4’ünün kay-
nağının (40 haber) STK ve/veya meslek örgütü olduğu, %24,2’sinin kaynağı-
nın (24) köşe yazarının kendisi, %18,2’sinin kaynağının (18 haber) bakanlık 
yetkilisi olduğu belirtilmiş %6’sının kaynağı ise (6 haber) belirtilmemiştir. 
Haberlerin  %4’ünün kaynağını (4 haber) akademisyenler ve yine %4’ünü 
(4 haber) sağlık görevlisi/doktorlar ve %1’ini (1 haber) de yabancı yayınlar 
oluşturmaktadır.

Performans konulu haberlerin yarıya yakınının (%40) kaynağı STK’lar ve 
meslek örgütleridir. Tabip odaları ve Tabipler Birliği haber kaynağı olarak çok 
sayıda haber yaptırmaktadır. Olumsuz haberler ağırlıklı olarak tabip örgüt-
leri kaynaklıdır. Haberlerin kaynağına ilişkin bir diğer ilgi çekici nokta ise 
tabip örgütlerinin haber yaptırma ve haberlere kaynak olma noktasında medya 
üzerinde ciddi etkisinin bulunduğudur.

Performans Haberlerinde İşlenen Temalar

Tablo 7. Performans Haberlerinde İşlenen Temalar

Performans Haberlerinde İşlenen Temalar Sayı Yüzde

Performans sistemine yönelik eleştiriler 36 36,4

Performans sisteminin bir yönü ya da tamamına yönelik açıklama 21 21,2

Performans sistemini olumlayan haberler 13 13,1

Tam Gün Yasa Tasarısı ile performans arasında bağ kuran haberler 29 29,3
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İncelenen tüm performans konulu haberler gözden geçirilirken bir ortak tema 
etrafında kategorize edilmeye çalışılmıştır. Bu kategoriler Tablo 7’de görüleceği 
gibi en yüksek oranda performans sistemine yönelik eleştirileri işleyen %36,4 
oranında (36 haber), %29,3’ü Tam Gün Yasa Tasarısı ile performans arasında 
bağ kuran (29 haber),  %21,2’si (21 haber) performans sisteminin bir yönü ya 
da tamamına yönelik açıklama içeren haberler oluşturmaktadır.

Haberlerde görsel malzeme kullanımı

Tablo 8. Haberlerde görsel malzeme kullanımı

Haberlerde görsel malzeme kullanımı Sayı Yüzde
Fotoğraf 52 52,5
Grafik 1 1,0

Karikatür vb. şekil 7 7,1
Kullanılmamış 39 39,4
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İncelenen haberlerde görsel malzeme kullanımına baktığımızda haberlerin 
%52,5’inde (52 haber) fotoğraf kullanılmıştır. %39,4’ünde  (39 haber) hiçbir 
görsel kullanılmamış, %7,1’inde (7 haber) karikatür vb. şekil ve %1’inde  (1 
haber)  grafik kullanılmıştır.

SONUÇ

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı’nda 2004 yılından itibaren uygulamaya geçiri-
len performans sisteminin medyada yer alışı incelenmiştir.  Hürriyet, Radikal, 
Cumhuriyet, Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde 1 Ocak 2010 - 31 Haziran 
2011 döneminde yer alan 99 performans haberi analiz edilmiştir.

Performans sistemi hakkında en fazla haberi Cumhuriyet gazetesi yapmıştır. 
İncelenen dönemde Cumhuriyet gazetesi 31 adet performans haberi yapmıştır. 
İkinci sırada 29 haber ile Hürriyet gazetesi gelmektedir. Cumhuriyet’in per-
formans sistemi ile ilgili haber yapan gazete olarak belirmesine karşılık en az 
haberi Yeni Şafak gazetesi yapmıştır.

Analizde, performans sitemini konu edinen haberlerin tonu, kavramın kulla-
nım şekline göre pozitif (olumlayan, kabul eden, doğrulayan, öven), negatif 
(olumsuzlayan, reddeden, kabul etmeyen, eleştiren) ve nötr olmak üzere üç 
ayrı biçimde değerlendirilmiştir. İncelenen bir buçuk yıllık döneme ait 99 per-
formans haberinin %56,5’i negatif (56 haber), %27,3’ü pozitif (27 haber) ve 
%16,2’si nötr (16 haber) tonlu vurguya sahiptir. 

Toplam haber içinde pozitif haber sayısı 27’dir. Pozitif haberlerin  %29,6’sı 
Zaman’da (8 haber), %25,9’u Yeni Şafak’ta (7 haber), %22,2’si Radikal’de (6 
haber), %18,5’i Hürriyet’te (5 haber) yayınlanmıştır. Cumhuriyet, incelenen 
dönemde 1 haber yapmıştır.

Negatif tonlu toplam 56 haberin  %50’si Cumhuriyet’te (28 haber), %33,9’u 
Hürriyet’te (19 haber), %10,7’si Radikal’de (6 haber) yer almıştır. Yeni Şafak 
incelenen dönemde hiç olumsuz haber yayınlamamıştır.

Nötr tonlu toplam 16 haberin  %43,8’i Radikal’de (7 haber), %31,3’ü Hürri-
yet’te (5 haber), %12,5’i Zaman’da ve yine %12,5’i Cumhuriyet’te (5 haber) 
yer almıştır.  Yeni Şafak’ta nötr haber de yayınlanmamıştır.



Performans Sistemine Medyanın Bakışını Anlamak:
Performans Konulu Sağlık Haberleri Üzerine Bir Araştırma

Sayı

115SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ

İncelenen performans konulu haberlerin kapladığı alanlara bakıldığında 
haberlerin genel olarak gazetede geniş yer almadığı görülmektedir. Haber-genel olarak gazetede geniş yer almadığı görülmektedir. Haber-
lerin  %56’sı çeyrek sayfa ve daha az yer kaplamaktadır. Haberlerin %12,1’i 
yarım sayfa-tam sayfa (12 haber) ve %6,1’i tam sayfadan (6 haber) fazla alan 
kaplamıştır.

01 Ocak 2010 - 31 Haziran 2011 tarihleri arasında incelenen performans konu-
lu toplam 99 yazının %58,6’sı (58 haber) haber niteliği taşımaktadır. %25,3’ü 
köşe yazısı (25 haber), %12,1’i gazetelerin eklerinde yer alan yazılar (12 ha-
ber) ve %4’ü söyleşiden oluşmaktadır. 

Performans konulu haberlerin kaynağına bakıldığında %40,4’nün kaynağının 
(40 haber) STK ve/veya meslek örgütü olduğu, %24,2’sinin kaynağının (24) 
köşe yazarının kendisi, %18,2’sinin kaynağının (18 haber)  bakanlık yetkili-
si olduğu belirtilmiş %6’sının kaynağı (6 haber) belirtilmemiştir. Haberlerin  
%4’ünün kaynağını (4 haber) akademisyenler ve yine %4’ünü (4 haber) sağlık 
görevlisi/doktorlar ve %1’ini (1 haber) de yabancı yayınlar oluşturmaktadır.               

Performans konulu haberlerin yarıya yakınının (%40) kaynağı STK’lar ve 
meslek örgütleridir. Tabip odaları ve Tabipler Birliği haber kaynağı olarak çok 
sayıda haber yaptırmaktadır. Olumsuz haberler ağırlıklı olarak tabip örgütleri 
kaynaklıdır. Tabip örgütlerinin haber yaptırma ve haberlere kaynak olma nok-
tasında medya üzerinde ciddi etkisi bulunmaktadır. 

Haberlerin kaynağına ilişkin bir diğer ilgi çekici nokta ise Bakanlık kaynaklı 
haberlerin azlığıdır. Bu sonuç yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın strateji hatasına 
bağlanamaz. Bakanlığın haberciler tarafından kaynak olarak tercih edilme-
mesinde habercinin kişisel tutumları, siyasal tercihleri ve gazetenin ideolojik 
angajmanının da etkisi bulunmaktadır. Çünkü performans haberleri herhangi 
bir ambulans, aşı ya da hastane haberinden farklı olarak siyasal bir duruşa da 
işaret etmektedir. Performans sistemi ikinci bölümde detaylı bir biçimde tar-
tışılırken sistemin devlet ve kamu yönetimi tercihinde bir ideolojik yönelimi 
de sembolize ettiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla toplam haber içinde en 
çok haberin yayınlandığı Cumhuriyet gazetesinin bütün haberlerinin olumsuz 
tonda olması ve yine bu haberlerde ağırlıklı olarak hekim meslek örgütlerinin 
kaynak olması tesadüf değildir ama yadırganacak bir tutum da değildir. Çünkü 
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bu örnek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni kamu yönetimine ilişkin 
canlı bir tartışmayı işaret etmektedir. 

Analizin belki de en ilginç sonucu yapılan memnuniyet anketlerinde perfor-
mans sisteminden en yüksek oranda hekimlerin memnuniyeti sonucu çıkarken 
sisteme en güçlü muhalefetin yine bu grubun meslek örgütlerinden geliyor 
olmasıdır. Diğer bir ifade ile hekim meslek örgütleri bir yeni kamu yönetimi 
pratiği olarak performans sistemini kıyasıya eleştirirken hekimler performans 
sisteminin uygulama sonuçlarından memnuniyetlerini belirtmektedirler. 
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ÖZET

Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda önemli bir role sahip olan eğitim ve araştırma 
hastanelerinin performanslarının ölçümü ve buna göre yapılması gereken iyileştirme-
lerin tespiti kaynakların verimli kullanımı için temel şarttır. Bu amaçla hastanelerde 
etkinlik ölçümü için birden fazla girdi ve çıktıyı işleyerek karar birimlerinin göre-
li etkinliğini ölçebilen Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. VZA tekniği ile 
girdilerin yani kaynakların verimli bir şekilde kullanılarak sunulan hizmeti referans 
alması amaçlanmış, bu nedenle de teknik, girdi yönelimli uygulanmıştır. 

Bu çalışma ile Ankara’da bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde etkinlik ölçüm-
leri yapılmıştır. Bu amaçla 2008 yılı verileri ile 2 girdi ve 3 çıktı değişkeni kullanılarak 
etkinlik ölçümü yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre etkin olmayan her birim için hangi 
kaynakta ne kadar iyileştirme yapmaları gerektiği tanımlanmıştır. Sonuç bölümünde 
ortaya çıkan bulgular paralelinde değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.
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ABSTRACT

Measuring performances of the Training and Research Hospitals that has the an 
important role in health service provision in our country and determination of 
ameliorations needed to be done accordingly are sine qua non for efficient use of 
resources. To that end, for effectiveness measurement in hospitals, Data Envelopment 
Analysis (DEA) that is capable of measuring relative effectiveness of decision units 
by processing more than one input and output has been used. By means of DEA 
technique, we have aimed resources to be used efficiently and to base on services 
provided thereby. For this reason, the model has been run input oriented. 

With this study, effectiveness measurements were performed in the Training and 
Research Hospitals in Ankara.  For this purpose, by using 2008 data on 2 input and 
3 output variables from different hospitals, effectiveness measurement was carried 
out as well as efficiency values of the units were evaluated. According to the results 
attained, how much amelioration in which resource is needed for each unit that is not 
effective is described. Assessment and suggestions are in line with emerging findings 
in the conclusion.

Key Words: Data Envelopment Analysis, Training and Research Hospitals, Efficiency 
Measurement.
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GİRİŞ

Diğer sektörler gibi hızla değişen ve gelişen sağlık sektöründe hizmet veren 
birimlerin de ayakta kalabilmek için bu gelişme ve değişmelere dinamik bir 
şekilde uyum sağlaması gerekmektedir. Bu dinamizmin ölçülmesi de kolay-
laşmış ve özellikle kamu sağlık sektöründe performans ölçümleri ile daha et-
kili ve verimli yönetimin çareleri aranmaya başlanmıştır.

Ülkemizde en büyük sağlık hizmeti sunucusu Sağlık Bakanlığı hastaneleri 
çok büyük miktarlarda kaynak kullanarak hizmet vermektedirler. Ülkemizde 
sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturan hastane harcamalarının 
da etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak atıl kaynakların diğer önemli alan-
lara yönlendirilmesi ile faydalı kullanımı sağlanmalıdır. Bu amaçla hastane ve 
hastane birimlerinin etkinliklerinin en uygun yöntemle ölçülerek sonuçların 
ortaya konması bu çalışmanın temel amacı olmuştur.

Etkinlik ölçümünde son yıllarda, özellikle sağlık sektöründe büyük ölçüde 
yararlanılan Veri Zarflama Analizi (Data Envelopment Analysis) kullanılmış-
tır. Veri Zarflama Analizi Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilmiş 
bir performans ölçme tekniğidir. Veri Zarflama Analizi’nin sahip olduğu en 
önemli özellik, her karar alma birimindeki etkinsizlik miktarını ve kaynak-
larını tanımlayabilmesidir. Bütün karar alma birimlerinin üretim sınırları dâ-
hilinde, etkin olmayan birimleri referans kümelerindeki bütün diğer birim-
ler gibi etkin yapmak için gerekli olan girdi miktarının azaltılması veya çıktı 
miktarının artırılması gibi kararların alınabilmesine olanak vermektedir. Veri 
Zarflama Analizi, çok girdili ve çok çıktılı üretim ortamlarında verimlilik öl-
çümünde ve özellikle hizmet sektöründeki performans ölçümünde oldukça iyi 
sonuçlar veren bir yöntemdir. Ayrıca birimlerin kârlılık durumları da ortaya 
konarak etkinlik düzeyleri ile olan ilişkisi de belirtilmiştir.

Çalışmanın devamında gerçek verilere dayalı olarak etkinlik ölçümü için Veri 
Zarflama Analizi Modeli çalıştırılmıştır. Her bir karar birimi için belirlenen 
girdi ve çıktı değişkenleri MsExcel programında hazırlanarak EMS (Efficien-
cy Measurement System) paket programına yüklenip, model çalıştırılmıştır. 
2008 yılı verileri kullanılarak 2 girdi ve 3 çıktı değişkeni kullanılıp etkinlik 
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ölçümü yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre etkin olmayan her birim için hangi 
kaynakta ne kadar iyileştirme yapmaları gerektiği tanımlanmıştır.

Çalışma bulgularının da özetlendiği sonuç bölümünde ayrıca hastanelerin 
daha etkili ve verimli yönetilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

SAĞLIKTA PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sağlık kurumları için performans ölçüm ve denetim sisteminde kullanılabilir 
göstergeleri değişik özellikler esas alınarak sınıflamak mümkündür. En yay-
gın ve bilinen performans göstergeleri teknik ve finansal göstergelerdir. Tablo 
1 ve 2’de teknik ve finansal performans göstergelerine örnekler verilmiştir. Bu 
göstergeler sağlık kuruluşlarının birbirleriyle karşılaştırılmasını sağladığı gibi 
bir sağlık kuruluşu içindeki benzer bölümlerin karşılaştırma yapabilmesine de 
olanak sağlamaktadır (Bayram, 2006: 52).

Tablo 1. Teknik Performans Göstergeleri

Teknik Göstergeler Tanım

Kapasite Kullanım Oranı
Hastanenin çalışma derecesini gösterir:
Yatan Hasta Sayısı x Ortalama Yatış Süresi / Fiili Yatak 
Sayısı x 365

Yatak İşgal Oranı Hastane yataklarının hangi oranda kullanıldığını gösterir:
Hasta Günü / Fiili Yatak Sayısı x 365

Poliklinik Hekim Oranı Hekimlerin verdikleri poliklinik hizmeti sayısını gösterir:
Poliklinik Sayısı / Toplam Hekim Sayısı

Yatan Hasta Hekim Oranı Hekimlerin verdikleri yatan hasta hizmeti sayısını gösterir:
Yatan Hasta Sayısı / Toplam Hekim Sayısı

Operasyon Hekim Oranı
Hekimlerin gerçekleştirdikleri operasyon hizmeti sayısını 
gösterir:
Toplam Operasyon Sayısı / Toplam Hekim Sayısı

Hasta Yatak Oranı Bir yatağa düşen hasta sayısını gösterir:
Yatan Hasta Sayısı / Fiili Yatak Sayısı

Yatak Devir Aralığı

İki yatak işgali arasında bir yatağın ortalama kaç gün boş 
kaldığını gösterir:
Kullanılmayan Toplam Hasta Bakım Gün S./ Taburcu 
Edilen Hasta Sayısı

Gelir Gider Oranı Gelirin giderleri karşılama oranını gösterir:
Yıllık Döner Sermaye Geliri / Yıllık Döner Sermaye Gideri

Gider Hasta Günü Hasta günü başına çıkan gideri gösterir:
Yıllık Döner Sermaye Gideri / Hasta Günü

Kaynak: Özgülbaş, 2001: 28
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Tablo 2. Finansal Performans Göstergeleri

Finansal Göstergeler Tanım

Net Kâr Marjı Her satıştan ne kadar kâr sağlandığını gösterir
Net Kâr / Net Satışlar

Varlıkların Kârlılığı Varlıkların verimliliğini ve varlık başına kârı gösterir
Net Kâr / Toplam Varlıklar

Varlık Devir Hızı Varlıkların verimli kullanılıp kullanılmadığını gösterir
Net Satışlar / Toplam Varlıklar

Öz Sermayenin Kârlılığı Her birim öz sermaye karşılığında elde edilen kârı gösterir 
Net Kâr / Öz Sermaye

Yatırımların Kârlılığı Yatırımların verimliliğini ve yatırım başına kârı gösterir
Net Kâr + Faiz / Toplam Varlıklar

Borç Öz Sermaye Oranı Finansmanda kullanılan kaynak dağılımını gösterir 
Borçlar / Öz Sermaye

Borç Varlık Oranı
Varlıkların finansmanında ne oranda yabancı kaynak 
kullanıldığını gösterir.
Borçlar / Toplam Varlıklar

Kaynak: Özgülbaş, 2001: 28

Sağlık Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi

1970’li yılların başında, sağlık hizmetlerinin maliyetlerindeki büyük artış ne-
deni ile tüm ülkeler sağlık politikalarını tekrar gözden geçirmeye ve maliyeti 
ilgilendiren programların geliştirilmesine ihtiyaç duymuşlardır (Şahin ve Öz-
can, 2000: 177).

Gelişmiş ülkelerin çoğunda, sağlık sistem performansındaki ilerlemeler anah-
tar politikalar hâline gelmiştir. Smith, sağlık hizmetlerinde performans öl-
çümü ile ilgili kaygıların son günlerde olmadığını belirtirken (Smith, 2002 
:145-148), 1860 yılında Florence Nightingale’in (Kudzma: 2006: 61-64) buna 
öncülük ettiğini vurgulamaktadır. Yaklaşık elli yıl sonra Ernest Codman, has-
tanelerdeki performans ölçümü için verilerin dikkatli bir şekilde toplanma ih-
tiyacını belirtmektedir (Spiegelhalter, 1999: 45-48). Bunu takiben on yıl için-
de, sağlık sistem performansının gelişimine yardım etmek için, büyük çaplı 
bilgi kaynaklarının kullanımı gerçekleştirilmiştir. Smith’in aksine Block ise 
sağlık sistemlerinin değerlendirilmesinin 1940’lara dayandığını ifade etmek-
tedir (Block, 1997: 197).

Başlangıcı hangi tarihlere rastlarsa rastlasın tüm ülkeler için büyük önem arz 
eden sağlık sistem performansı, aynı gelir ve eğitim seviyelerine sahip ülkeler 
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de bile farklılıklar göstermektedir (Preston, 1986). Sağlık sisteminin yöneti-
mi, içeriği ve şeklindeki farklılıklar ve kaynak kullanımı, bu farklılıklara yol 
açan nedenler arasında sayılabilir (Murray ve Frenk, 2000:717-731). Karar 
vericiler, sağlık sistem performansındaki farklılıkları ölçmeye, buna neden 
olan faktörleri tanımlamaya, bunlar yardımı ile daha iyi sonuçlar verecek po-
litikaları belirlemeye ihtiyaç duymaktadırlar (Lorcu, 2008: 166).

Sağlık sistemlerinin performans değerlendirmesinin farklı yollar ile analiz 
edilmesi mümkündür. DSO’nun, “Tools and Methods for Health Assesment: 
Inventory and Review” adlı çalışmasında, sağlık sistemlerinin analiz yöntem-
leri ve analizlerin kapsamları gösterilmektedir (Travis ve Weakliam, 1998).

Diğer taraftan, sağlık sistem performansının ölçümü için farklı çerçeveler 
ortaya koyulmaktadır (Hsiao, 1995). Örneğin; Murray ve Frenk’in öne sür-Hsiao, 1995). Örneğin; Murray ve Frenk’in öne sür-Örneğin; Murray ve Frenk’in öne sür-Murray ve Frenk’in öne sür-
dükleri çerçeveyi sekiz başlık altında toplamak mümkündür (Murray ve 
Frenk, 2000: 717-731):

• Sağlık sisteminin sınırları,

• Asıl ve yardımcı hedefler arasındaki farklılıklar,

• Sosyal hedefler ve sosyal sistemler arasındaki ayrımın planlaması,

• Sağlık sisteminin ana hedefi,

• Sağlık sisteminin yardımcı hedefleri,

• Performans ve etkinlik kavramları,

• Alt sistemlere, kurumlara performans düşüncesinin uygulanması,

• Sağlık sistem performansını etkileyen temel faktörler.

Sağlık sistem performansının ölçümünde farklı çerçeveler bulunmakla bir-
likte, sistem performansının ölçümünde kullanılacak göstergelerin bazı temel 
özellikler taşıması beklenmektedir (Lorcu, 2008: 166).

Konu ile ilgili olarak; Smee, sağlık sistemlerinin performans göstergelerinin pek 
çok amaç için kullanılabileceğini vurguladıktan sonra, karsılaştırma ve etkinlik 
ölçümünde kullanılacak göstergelerin özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak-
tadır (Smee, 2002):

• Değişkenler açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
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• Yerel özellikler dikkate alınmalıdır.

• İyi ve kötü performansa sahip birimler tanımlanmalıdır.

• Girdi ve çıktılar arasındaki ilişki gösterilmelidir.

• Güçlü bir finansal veri esas alınmalıdır.

• Güçlü ve sürekli olan tanımlanmış faaliyetlerde elde edilecek veriler temel 
alınmalıdır.

Smith, (Smith, 2002: 145-148) çalışmasında, performans ölçümlerinde kulla-
nılan verilerin sistemin amacını doğru şekilde ifade etmesi, anlamlı bir format 
ve zamanda elde edilebilir özellikte olmasını tavsiye etmektedir.

Sağlık kuruluşlarında performans yönetimi ile ilgili çalışmalar 1970’li yıllar-
da verimlilik ölçümüne yönelik çalışmalarla başlamıştır. Bu yıllardan itibaren 
performansın artırılmasının diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründeki 
kuruluşların başarısı için de önemli olduğu bilinmektedir. Sağlık kuruluşları-
nın hızla gelişen teknoloji ile birlikte hızla gelişen kurumlar olmaları ve üze-
rinde etkili olan maliyet baskıları nedeniyle sağlık kuruluşlarını performansın 
geliştirilmesinin yönetsel etkinliğinin bir göstergesi hâline getirmiştir (Özgül-
baş, 2001). Kurumların hedefi, örgütsel performansı gerçekleştirmektir. Bir 
hastanenin performansı şu başlıklar altında toplanabilir:

• Tıbbi hizmetlerin kalitesi,

• Enfeksiyon hızı,

• Komplikasyon oranı,

• Hatalı antibiyotik kullanım oranı,

• Laboratuvar hizmetlerinin tekrarlanma hızı,

• Hasta güvenliği,

• Radyoloji hizmetlerinin kalitesi,

• Tıbbi kayıtların kalitesi,

• Hasta memnuniyeti yaratmada kararlılık,

• Güçlü ve sağlam finansal yapı,

• Servis ve hizmetlerle ilgili kapasite kullanımı,

• Verimlilik ve finansal durumun iyilik derecesi olarak ifade edilebilir.
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Son Yıllarda Sağlık Alanında Veri Zarflama Analizi (VZA) ile 
Yapılmış Bazı Çalışmalar

Celini ve arkadaşları (2000), İtalya’da 1183 hastanede 1996 yılı verilerini 
kullanarak yaptıkları VZA’da girdi olarak hekim sayısı, hemşire sayısı, diğer 
personel sayısı, yatak sayısı; çıktı değişkenleri olarak tıbbi taburcu olan hasta 
sayısı, cerrahi taburcu olan hasta sayısı, tıbbi gün vakaları, cerrahi gün vaka-
ları, tıbbi yatan hasta günleri, cerrahi yatan hasta günleri ve taburcu olan has-
ta sayısı kullanılmıştır.  Sonuç olarak hastanelerin %57,5’i verimli, %42,4’ü 
verimsiz bulunmuştur. Bu verimsizliğin nedenleri olarak da kamuda çalışan 
hekimlerin izinsiz dışarıda özel olarak çalışmaları gibi hükümetin yanlış uy-
gulamaları gösterilmiştir. 

Giokas (2001), girdi yönelimli VZA tekniği kullanarak Yunanistan’da 72 genel 
ve 19 eğitim hastanesinde yaptığı çalışmada girdi olarak toplam maliyeti; çıktı 
olarak ise tıbbi bakımda kalış gün sayısı, cerrahi bakımda yatan sayısı, ayakta 
tedavi olan hasta sayısı ve yardımcı hizmetleri kullanmıştır. Sonuç olarak has-
tane harcamalarının %2’sinin fazla kullanıldığını saptamıştır. Yine araştırma 
sonucunda gereksiz yapılan hastane harcamalarının ülkenin GSMH’nın ortala-
ma %4,1’ini oluşturduğunu söylemiştir. 

Özgülbaş (2003) tarafından yapılan çalışmada, 1996 – 1998 yılları arasında 
Sağlık Bakanlığı’na ait 289 döner sermaye işletmesinin teknik etkinliğini ölç-
mek için uyguladığı VZA’da girdi olarak fiili yatak sayısı, uzman hekim sayı-
sı, pratisyen hekim sayısı ve döner sermaye gelirini; çıktı olarak ise poliklinik 
sayısı, taburcu edilen hasta sayısı, ameliyat sayısı ve döner sermaye giderini 
kullanmıştır. Sonuç olarak 1996’da hastanelerin %20,30’u, 1997’de %32,18’i 
ve 1998’de de %23,88’i verimsiz bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın birçok 
hastanesinde girdilerin verimsiz kullanıldığı ya da üretilmesi mümkün çıktı 
üretmedikleri ortaya çıkmıştır. 

Tetik (2003) tarafından yapılan çalışmada Manisa’nın Salihli ilçesinde faali-
yet gösteren üç hastanenin (Özel Hastane, SSK, Devlet Hastanesi) Veri Zarf-
lama Analizi yaklaşımıyla göreceli performansı ölçülmüştür. Çalışmada girdi 
olarak tıbbi bakım dışı çalışan personel sayısı, malzemeler için yapılan har-
camalar ve yatak/gün sayısı; çıktı olarak ise sigortalı hizmet alan hasta/gün 
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sayısı, sigortasız hizmet alan hasta/gün sayısı, eğitilmiş hemşire sayısı, eğitil-
miş intern sayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda SSK hastanesi verimli 
bulunurken özel hastane ve devlet hastanesi verimsiz bulunmuştur. 

Linna ve arkadaşları (2003), Finlandiya’da kamu diş sağlık provizyonunun 
maliyet verimsizlik düzeyini ölçmek için 228 sağlık merkezinde yaptığı ça-
lışmada girdi olarak tam zamanlı çalışan diş hekimi sayısı, diğer çalışanla-
rın sayısı, materyal ve donanımların maliyetini; çıktı olarak da diş hekimine 
başvuran kişilerin sayısı, hijyen ve diş asistanlarına başvuran kişi sayısı, diş 
kontrolü için gelenlerin sayısı ve sağlık merkezinde çalışanların maliyetini 
kullanmıştır. Sonuç olarak sağlık merkezlerinin diş sağlığı bölümünün ortala-
ma maliyet verimsizlik düzeyi %25 olarak saptanmıştır. 

Gülcü ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir araştırmada Cumhuriyet 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 1999-2001 yıllarına ait 2 girdi ve-
risi (akademik personel ve yardımcı personel) ve 2 çıktı verisi (tedavi edilen 
hasta sayısı ve hastaların döner sermayeye bıraktıkları net kâr) kullanılarak 6 
bölüme VZA tekniği uygulanmıştır. Tüm yıllarda 3 bölümün verimli olduğu 
(Endodonti, Pedodonti ve Periodontoloji) bulunmuştur. 

Kayalı ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan çalışmada İzmir ilinin Bor-
nova ilçesindeki 21 Sağlık Ocağı’nın 2000-2002 dönemindeki etkinliklerinin 
belirlenmesi amacıyla 3 girdi ve 3 çıktı kullanılarak uygulanan VZA tekniği 
sonucu 6 sağlık ocağının tüm dönemlerde etkin olduğu bulunmuştur. 

Özata (2004) tarafından yapılan doktora tez çalışmasında üniversite ve devlet 
hastanelerinde kullanılan sağlık bilişim sistemlerinin (SBS) etkinlikleri VZA 
ile belirlenmiştir. Çalışma kapsamına 100 devlet ve 32 üniversite olmak üze-
re 132 hastane alınmıştır. Araştırma sonucunda SBS’nin hem Üniversite hem 
de Devlet Hastanelerinin etkinliklerini arttırmada pozitif yönde etki yaptığı, 
SBS yatırımı yüksek olan hastanelerin düşük olanlara göre daha etkin olduğu 
belirtilmiştir. 

Baysal ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı üniversite, devlet ve ssk hastaneleri veri zarflama anali-
zi yöntemiyle belirlenen etkinlik ölçülerine göre değerlendirilmiştir. Yapılan 
analizin sonucunda, devlet hastanelerinin %50’nin, üniversite hastanelerinin 
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%64’ünün ,SSK hastanelerinin %61’inin etkin olarak çalıştığı görülmüştür. 
Büyük hastanelerin %45’inin, küçük hastanelerin ise %41’inin etkin olarak 
çalıştığı ortaya çıkmıştır. 

Gülcü ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir araştırmada devlet, özel, 
üniversite ve SSK hastanelerinde göreceli etkinlik analizi 1998-2000 yıllarını 
kapsayacak şekilde yapılmıştır. Analizde kullanılan girdiler yatak sayısı ve he-
kim sayısıdır. Çıktılar ise poliklinik sayısı, çıkan hasta sayısı, yatılan gün sayısı, 
ameliyat sayısı ve doğum sayısıdır. Çalışma sonucuna göre 1998’de verimlilik 
oranı %30.6, 1999’da %25 ve 2000 yılında ise %29 olarak bulunmuştur. 

Akyol (2005) tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasında, Gülhane As-
keri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi’ndeki 28 kliniğin göreceli verimlilikleri 
girdi yönelimli VZA tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre 5 kli-
nik (%17,85) verimli, 23 klinik (%82,15) verimsiz bulunmuştur. 

Bayram (2006) tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasında Hacettepe 
Üniversitesi Hastaneleri’nin sağlık hizmeti üreten 55 biriminin 2002-2005 
yılları arasında finansal performansı kârlılık ve etkinlik kavramları açısından 
ölçülmüştür. Çalışmada girdi yönelimli VZA tekniği kullanılmış olup girdi 
olarak personel giderleri, amortisman giderleri, malzeme giderleri, temizlik 
işçiliği giderleri ve diğer çeşitli giderler; çıktı olarak da bölüm gelirleri kulla-
nılmıştır. Çalışma sonucunda incelenen 55 birimden 23 birimin hiçbir dönem-
de etkin ve kârlı olmadığı ortaya konmuştur. 

Üner (2006) tarafından yapılan doktora tez çalışmasında Denizli’de faal ola-
rak çalışan 117 sağlık ocağının 1999-2003 yılları arasındaki verimliliğini Fak-
tör analizi ve VZA ile incelemiştir. VZA’da girdi olarak ortalama bebek izlem 
sayısı, su bakteriyolojik inceleme sayısı, 100 muayene başına tetkik sayısı, 
gıda satış yerleri kontrol yüzdesi, zorunlu eğitimin üzerinde öğrenim gören 
yüzdesi, 1-4 yaş nüfus yüzdesi; çıktı olarak ise hastanede doğum yüzdesi, 
gıda satış yerleri kontrolünde sağlığa uygun olmayanların yüzdesi, kızamık 
aşılama yüzdesi, gebe tetanoz aşısı devamsızlık hızı, neonatal ölüm hızı, kaba 
doğum hızı, postneonatal ölüm hızı, ölü doğum oranı, her 1000 canlı doğu-
ma karşı yapılan düşük oranı, düşük doğum ağırlıklı bebek hızı kullanılmış-
tır. Araştırma sonucunda 66 sağlık ocağı verimli (%56,4), 51 sağlık ocağı ise 
(%44,6) verimsiz bulunmuştur. 
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Alptekin (2007) tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasında İzmir 
ilindeki 18 adet genel devlet hastanesinin VZA Modeli kullanılarak etkinlikleri 
saptanmış ve çok değişkenli istatistiksel yöntemler kullanılarak karşılaştırma 
yapılmıştır. Çalışmada veriler Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları 
2006 yılı istatistiklerinden alınmıştır. Girdi değişkenleri yatak sayısı, uzman 
hekim sayısı ve pratisyen hekim sayısıdır. Çıktı değişkenleri ise toplam polik-Çıktı değişkenleri ise toplam polik-ise toplam polik-
linik sayısı, büyük ameliyat sayısı, orta ameliyat sayısı, küçük ameliyat sayısı, 
yatak işgal oranı, bir hastanın ortalama kalış günü ve yatak devir hızı olarak 
alınmıştır. Araştırma sonucunda toplam 12 hastane verimli (%67), 6 hastane 
de verimsiz (%33) bulunmuştur. 

Canbek (2007) tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasında İstanbul’da 
bulunan özel hastanelerin yıllara (2001-2005) göre etkinliklerini belirlemek 
için VZA tekniği kullanılmış, girdi olarak yatak sayısı ve hekim sayısı; çıktı 
olarak ise poliklinik sayısı, çıkan hasta sayısı, yatılan gün sayısı ve ameliyat 
sayısı kullanılmıştır. Her yıl farklı karar birim sayısı kullanılmış (kapanma 
ve açılma durumları nedeniyle), ortalama olarak hastanelerin %15’i verimli, 
%85’i verimsiz bulunmuştur. 

Turğut (2007) tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasında 8 girdi ve 6 
çıktı kullanılarak yapılan VZA uygulaması sonucu İstanbul’da incelenen 31 
ilçeden 21’i verimli, 10’u verimsiz bulunmuştur. 

Lorcu (2008) tarafından yapılan doktora tez çalışmasında Türkiye ve 27 Avru-
pa Birliği ülkesinin 2004 yılında sağlık alanındaki etkinliklerinin değerlendi-
rilmesi amacıyla girdi yönelimli VZA tekniği kullanılmıştır. Çalışmada girdi 
olarak 1.000 kişiye düsen yatak sayısı, GSYİH’dan sağlığa ayrılan pay, kişi 
başına düşen sağlık harcamaları ve 100.000 kişiye düşen pratisyen hekim sa-
yısı; çıktı olarak ise beş yaş altı bebek ölüm hızı ve erkek yaşam beklentisi 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’nin de yer aldığı toplam 11 (Kıb-
rıs, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Polonya, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye, 
İngiltere, Romanya) ülke etkin, 17 (Portekiz, Hollanda, Danimarka, Bulga-
ristan, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Letonya, Slovakya, Fransa, Litvanya, 
Çek Cumhuriyeti, Malta, Belçika, Macaristan, Almanya ve Avusturya) ülke de 
etkin olmayan olarak bulunmuştur. 
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GERÇEK VERİLERE DAYALI BİR UYGULAMA

Araştırmanın Konusu

Projenin Konusu Ankara’da bulunan eğitim ve araştırma hastaneleri cerrahi 
kliniklerinin Veri Zarflama Analizi ile verimlilik düzeylerinin belirlenmesidir.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışma eğitim ve araştırma hastanelerinde cerrahi klinik niteliğinde olan-
ların birbirlerine göre verimliliğini ve verimlilik düzeylerinin hangi girdi ve 
çıktı faktörlerinin etkisi altında olduğunu belirlemeye yöneliktir.  

Bu çalışmanın temel amacı; Ankara ili eğitim ve araştırma hastaneleri cerrahi 
kliniklerinin verimliliklerini belirlemek, verimsiz kliniklerin verimli hale ge-
lebilmeleri için önerilerde bulunmaktır.

Çalışmanın alt amaçları;

• Karşılaştırılan cerrahi kliniklerin her biri için girdi-çıktı boyutlarından 
herhangi birinde göreli etkinsizliğin kaynaklarını ve miktarlarını belir-
lemek, 

• Etkinliğe göre cerrahi klinikleri sınıflandırmak, 

• Değerlendirme altındaki cerrahi klinikler için kaynakların yeniden atan-
ması amacıyla niceliksel bir temel oluşturmak. 

• Sınırlı kaynakları istenilen çıktıları üretmekte daha etkin kullanılabilecek 
cerrahi klinikler arasında değiştirmektir. 

Bu amaçlara ulaşmak için verimliliğin ölçümünde son yıllarda özellikle sağlık 
sektöründe büyük ölçüde kullanılan Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır.  

Araştırmanın Önemi

Hastanelerin verimliliklerinin ölçülmesi ülkemiz hastaneleri için oldukça yeni 
sayılabilecek bir kavramdır. Literatür çalışması bölümünde de yer verildiği 
gibi ülkemizdeki eğitim ve araştırma hastanelerinin klinik verimliliğinin öl-
çülmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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Bu çalışma ile eğitim ve araştırma hastanelerinin klinik verimlilikleri göreli olarak 
ölçülecek, bilimsel verimlilik ölçüm ve değerleme sistemi bu hastaneler için gün-
deme getirilecektir. Kaynak kullanımında etkililik ve verimlilik konularını gün-
deme getirerek, hem hastane yönetimine hem de merkezi karar alma birimlerine 
yardımcı olacağı düşünülen bu çalışmanın, bu konuda araştırma yapacak olanlara 
da yol göstereceği düşünülmektedir.

Araştırmanın Deseni

Bu çalışma,  nicel araştırma türlerinden, eğitim ve araştırma hastaneleri cerra-
hi kliniklerinin değerlendirildiği nedensel karşılaştırma araştırmasıdır.

Araştırma Metodolojisi

1. Problem Durumu: Hastanelerde yönetsel pozisyonlarda görev yapanların 
en önemli temel sorumluluklarından biri en az kaynak kullanarak en fazla hiz-
meti üretmek olmalıdır. Yöneticiler hastane alt sistemlerinin ne derece verimli 
kullanıldığını bilmek durumundadırlar.

Hastane sisteminin işleyiş etkinliği, kendisini meydana getiren alt sistemle-
rin etkinlikleriyle yakından ilgilidir. Bu nedenle herhangi bir birimde ortaya 
çıkacak aksaklıklar ya da işleyiş bozukluğu, bir bütün olan hastane sistemi-
nin başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Her kademedeki sağlık yönetim 
kararları bilgiye dayanmalı ve ölçülebilir hedefler tespit edilmelidir. Her biri-
min etkinliğinin arttırılması, hastane sisteminin etkinliğini de bir bütün olarak 
arttıracaktır. Bu bağlamda her hastane yönetiminin düzenli olarak etkinliğini 
ölçmesi ve değerlendirmesi, bunu sektör temelinde diğer hastanelerle karşı-
laştırarak kendi konumunu belirlemesi gerekir. (Alptekin, 2007: 117)

Ülkemizdeki hastanelerde verimlilik ölçüm ve geliştirmesine yönelik çalış-
malar oldukça sınırlıdır. Bu araştırmanın temel sorunu, hastanelerin klinik ve-
rimliliğini ölçmektir.

“Eğitim ve araştırma hastanelerinin cerrahi kliniklerinin birbirlerine göre ve-
rimlilik düzeyinin nasıl olduğu, diğerlerine göre verimsiz bulunan kliniklerin 
hangi girdileri azaltması veya hangi çıktıları artırması gerektiği” sorusu bu 
araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır.
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2. Sınırlılıklar: Çalışma, eğitim ve araştırma hastaneleri kliniklerinin 
01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasındaki verileri kullanılarak yapılmıştır. 
Çalışma sonuçları verilerin doğruluğu ile sınırlıdır. 

3. Varsayımlar: Bir hastanenin ya da bir kliniğin ortaya koyduğu verimliliğin 
yerel ve bölgesel hasta potansiyeline, o bölge içinde hizmet veren diğer sağlık 
bakım kuruluşlarına, verdikleri hizmet türüne, hastanelerin teknolojik özellik-
lerine ve yönetsel kadrolara oldukça bağlı olduğu bilinmektedir. Hastanelerin 
bu özelliklerinin benzer olduğu varsayılmıştır.

4. Değişkenler: Analizde homojenliği sağlamak amacıyla aynı girdi ve 
çıktı bileşimine sahip olduğunu düşündüğümüz cerrahi klinikler araştırma 
kapsamına alınmıştır. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri Veri 
Zarflama analizine uygun olarak literatürde göreceli verimlilik analizlerin-
de kullanılan değişkenlerden oluşmaktadır. Analizde 2 girdi ve 3 çıktı de-
ğişkeni kullanılmıştır. Girdi (Bağımlı Değişken) değişkeni olarak uzman 
hekim sayısı ve klinik yatak sayısı seçilmiştir. Çıktı (Bağımsız Değişken) 
değişkenleri ise poliklinik sayısı, yatak işgal oranı ve ameliyat sayısıdır 
(A,B,C,D,E). 

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği analizinde, girdi değişkeni olarak uzman hekim 
sayısı, teknisyen sayısı ve ameliyat masa sayısı kullanılmıştır. Çıktı değişkenleri 
ise genel anestezi ile yapılan ameliyat sayısı ve lokal anestezi ile yapılan ameliyat 
sayısıdır. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği analizinde, girdi değişkeni olarak uzman 
hekim sayısı ve klinik yatak sayısı kullanılmıştır. Çıktı değişkenleri ise polik-
linik sayısı, yatak işgal oranı, ameliyat sayısı (A,B,C,D,E) ve normal doğum 
sayısıdır. 

5. Evren ve Örneklem: Araştırmanın evreni Ankara ili eğitim ve araştırma 
hastaneleri cerrahi klinikleridir. Veri Zarflama Analizinde seçilen girdi sayısı 
m, çıktı sayısı da p ise en az m + p + 1 tane karar birimi araştırmanın güveni-
lirliği açısından gerekli bir kısıttır. Bu nedenle analizde girdi + çıktı + 1’den 
daha fazla hastanede hizmet veren cerrahi klinikler araştırma kapsamına alın-
mıştır.  
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Araştırmaya konu olan klinikler ve hastaneler aşağıda belirtilmiştir.

Klinikler (Karar Birimleri)

• Anestezi ve Reanimasyon

• Beyin ve Sinir Cerrahi

• Genel Cerrahi

• Kadın Hastalıkları ve Doğum

• Kalp ve Damar Cerrahi 

• Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

• Ortopedi ve Travmatoloji

• Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

• Üroloji

Hastaneler (Karar Birimleri)

Araştırma amacı VZA yönteminin hastane birimleri etkinliğini ölçmede nasıl 
kullanılacağı ve ne tür sonuçlar vereceği ile sonuçların nasıl yorumlanması 
gerektiğidir. Bu amaçla aşağıda bulunan hastanelerin verileri kullanılmakla 
birlikte gerek araştırma verileri gerekse araştırma bulgularında hastane isim-
leri kullanılmamış, her bir hastaneye kod verilerek (H1, H2,….,H13) belirtil-
miştir. İlgili hastaneler:

• Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EA Hastanesi

• Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

• Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Dr. ZTB Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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• Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6. Veri Kaynakları: Araştırmada kullanılacak veriler, ilgili taşra teşkilatı ka-
yıtlarından sağlanmıştır.

7. Analiz Metodu: Çalışmada Veri Zarflama Analizi kullanılarak verimlilik 
ölçümü yapılmış ve verimsizlik etmenleri incelenmiştir.

Veri Zarflama Analizi (Data Envolepment Analysis) Charles, Cooper ve Rhades 
tarafından geliştirilmiş bir verimlilik ölçme tekniğidir (Kavuncubaşı, 1995: 28). 
Veri Zarflama Analizi’nin sahip olduğu en önemli özellik her karar alma biri-
mindeki etkinsizlik miktarını ve kaynaklarını tanımlayabilmesidir. Bütün karar 
alma birimlerinin üretim sınırları dâhilinde, etkin olamayan birimleri referans 
kümelerindeki bütün diğer birimler gibi etkin yapmak için gerekli olan girdi 
miktarının azaltılması ve/veya çıktı miktarının arttırılması gibi kararların alına-
bilmesine olanak verir (Besen, 1994: 81). 

Model seçiminde ilk olarak, girdiye ve çıktıya yönelik model kararının veril-
mesi gerekmektedir. Bilindiği gibi girdiye ve çıktıya yönelik model seçimi, 
karar vericinin girdi ve çıktı üzerindeki takdir yetkisine bağlıdır. Başka bir 
deyişle  karar vericinin girdi üzerinde denetimi mevcutsa girdiye yönelik, çık-
tı üzerindeki denetimi mevcut ise çıktıya yönelik modeller tercih edilecektir 
(Lorcu, 2008: 243).

Çalışmada yönetsel düzeyde bulunanların hastane çıktıları üzerinde denetimi 
bulunmayacağı ancak mevcut girdi değişkenleri üzerinde etkisi olabileceği 
düşünülerek “girdiye yönelik modellerin” uygulanması uygun görülmüştür. 
Ayrıca girdiye yönelik model, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında uy-
gulanmıştır.

Bu analiz için EMS 1.3. (Efficiency Measurement System) programı kullanıl-
mıştır. EMS verimlilik ölçüm programı MS Excel’de hazırlanmış veri dosya-
ları ile çalışan bir programdır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Birimleri (ARB) Verilerinin Analizi 

ve Analiz Bulguları

Tablo 3. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Birimleri (ARB) Veri Seti

Karar 
Birimleri Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim 
Sayısı

Teknisyen 
Sayısı

Ameliyat 
Masa 
Sayısı

Genel 
Anestezi İle 

Yapılan
Ameliyat 

Sayısı

Lokal
Anestezi İle 

Yapılan
Ameliyat 

Sayısı
H1 EAH F1 27 34 27 47241 33821
H2 EAH F2 15 18 16 9506 3365
H3 EAH F3 6 11 4 1530 7830
H4 EAH F4 5 4 2 1891 49
H5 EAH F5 25 24 31 21214 9424
H8 EAH F6 8 25 14 6914 6906
H9 EAH F7 7 14 5 3105 1224

H10 EAH F8 35 40 36 26944 8262
H11 EAH F9 15 27 14 6652 3802
H6  EAH F10 8 16 7 6956 1939
H12 EAH F11 3 3 7 523 1047
H13 EAH F12 16 31 12 10450 11198
H7 EAH F13 12 31 22 17782 14847

Tablo 3’de veri seti gösterilen 13 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup 
çıkan sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4.  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Birimleri (ARB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri    Etkinlik Değeri (%)
H1 EAH 224.41
H3 EAH 156.27
H7 EAH 98.12
H8 EAH 68.00
H13 EAH 64.15
H5 EAH 63.62
H6 EAH 56.79
H4 EAH 54.04
H10 EAH 48.48
H2 EAH 38.01
H9 EAH 35.49
H12 EAH 35.08
H11 EAH 27.16
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Tablo 4’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Birimleri etkinlik değerlerine göre 
sıralanmış olup, 13 hastane ARB’nden 2 birimin (%15) etkin (etkinlik değeri 
%100 ve üzerinde olanlar), 11 ARB’nin (%85) ise etkin olmadığı görülmekte-
dir. H1 EAH ARB süper etkin birim çıkmıştır. Diğer etkin birim ise H3 Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ARB’dir. Bu kliniklerde hiçbir atıl girdi ve artırılabi-
lecek çıktı bulunmamaktadır.

Etkin olmayan ARB’nin etkin olabilmesi için girdilerinde ve çıktılarında yap-
maları gereken iyileştirme miktarları Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Etkin Olmayan ARB İyileştirme Tablosu (%)

Karar Birimleri

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim
Sayısı

Teknisyen
Sayısı

Ameliyat
Masa
Sayısı

Genel
Anestezi

Sayısı

Lokal
Anestezi

Sayısı

H7 EAH 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00

H8 EAH 0,00 0,37 0,33 0,00 0,00

H13 EAH 0,09 0,22 0,00 0,00 0,00

H5 EAH 0,15 0,00 0,25 0,00 0,61

H6 EAH 0,07 0,26 0,00 0,00 1,57

H4 EAH 0,32 0,20 0,00 0,00 26,63

H10 EAH 0,04 0,00 0,06 0,00 1,33

H2 EAH 0,02 0,00 0,04 0,00 1,02

H9 EAH 0,10 0,20 0,00 0,00 0,82

H12 EAH 0,07 0,00 0,23 1,80 0,00

H11 EAH 0,02 0,09 0,00 0,00 0,25

Tablo 5’e göre H7 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; teknisyen sayısını 
%47 oranında ve ameliyat masa sayısını %47 oranında azaltması gerekmek-
tedir. 31 anestezi teknisyeninden 14’ünü ve 22 ameliyat masasından 10’unu 
kullanamamaktadır. 

H8 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; teknisyen sayısını %37 oranında ve 
ameliyat masa sayısını %33 oranında azaltması gerekmektedir. 25 anestezi 
teknisyeninden 9’unu ve 14 ameliyat masasından 7’sini kullanamamaktadır. 
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H13 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %9 ora-
nında ve teknisyen sayısını %22 oranında azaltması gerekmektedir. 16 
uzman hekiminden 2’ini ve 31 anestezi teknisyeninden 7’sini kullana-
mamaktadır.

H5 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %15 ora-
nında, ameliyat masa sayısını %25 oranında azaltması gerekmektedir. 25 
uzman hekiminden 4’ünü ve 31 ameliyat masasından 8’ini kullanamamak-
tadır. 

H6 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %7 oranında, 
teknisyen sayısını %26 oranında azaltması gerekmektedir. 8 uzman hekimin-
den 1’ini ve 16 anestezi teknisyeninden 4’ünü kullanamamaktadır. 

H4 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %32 oranında, 
teknisyen sayısını %20 oranında azaltması gerekmektedir. 5 uzman hekimin-
den 2’sini ve 4 anestezi teknisyeninden 1’ini kullanamamaktadır. 

H10 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %4 oranında, 
ameliyat masa sayısını %6 oranında azaltması gerekmektedir. 35 uzman heki-
minden 2’sini ve 36 ameliyat masasından 2’sini kullanamamaktadır. 

H2 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %2 oranında, 
ameliyat masa sayısını %4 oranında azaltması gerekmektedir. 15 uzman heki-
minden 1’ini ve 16 ameliyat masasından 1’ini kullanamamaktadır. 

H9 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %10 oranında, 
teknisyen sayısını %20 oranında azaltması gerekmektedir. 7 uzman hekimin-
den 1’ini ve 14 anestezi teknisyeninden 3’ünü kullanamamaktadır. 

H12 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %7 oranında, 
ameliyat masa sayısını %23 oranında azaltması gerekmektedir. 3 uzman heki-
minden 1’ini ve 7 ameliyat masasından 2’sini kullanamamaktadır. 

H11 EAH ARB’nin etkin olabilmesi için; uzman hekim sayısını %2 oranında, 
teknisyen sayısını %9 oranında azaltması gerekmektedir. 15 uzman hekimin-
den 1’ini ve 27 anestezi teknisyeninden 3’ünü kullanamamaktadır. 
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Beyin ve Sinir Cerrahi Birimleri (BSB) Verilerinin Analizi ve Analiz 
Bulguları

Tablo 6. Beyin ve Sinir Cerrahi Birimleri (BSCB) Veri Seti

Karar 
Birimi Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim
Sayısı

Klinik 
Yatak
Sayısı

Yatak 
Doluluk
Oranı

Poliklinik
Sayısı

Ameliyat
Sayısı

H1 EAH F1 6 22 87 23400 858

H2 EAH F2 11 26 140 23127 1128

H5 EAH F3 17 60 112 54342 4166

H9 EAH F4 2 6 23 7594 287

H10 EAH F5 10 29 148 10985 1314

H11 EAH F6 3 13 78 11845 429

Tablo 6’da veri seti gösterilen 6 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup 
çıkan sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. Beyin ve Sinir Cerrahi Birimleri (BSCB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri    Etkinlik Değeri (%)

H11 EAH 177.12

H5 EAH 170.77

H9 EAH 119.58

H2 EAH 105.13

H10 EAH 101.90

H1 EAH 100.71

Tablo 7’ye göre Beyin ve Sinir Cerrahi Birimlerinin tamamı etkin birim çık-
mışlardır. Etkin birimlerden H11 Eğitim ve Araştırma Hastanesi BSCB süper 
etkin birim çıkmış olup, H1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi BSCB etkin birim-
ler arasında en düşük düzeye sahip çıkmıştır. Bu kliniklerde hiçbir atıl girdi ve 
artırılabilecek çıktı bulunmamaktadır.
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Genel Cerrahi Birimleri (GCB) Verilerinin Analizi ve Analiz Bulguları

Tablo 8. Genel Cerrahi Birimleri (GCB) Veri Seti

Karar 
Birimi Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman
 Hekim
Sayısı

Klinik 
Yatak
Sayısı

Yatak
Doluluk
Oranı

Poliklinik
Sayısı

Ameliyat
Sayısı

H1 EAH F1 28 83 78 74755 13928

H2 EAH F2 23 48 114 46191 3503

H5 EAH F3 29 85 101 91792 7164

H9 EAH F4 5 24 101 21469 2426

H10 EAH F5 58 165 96 72440 7989

H11 EAH F6 37 132 81 86706 6001

Tablo 8’de gösterilen 6 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup çıkan 
sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9. Genel Cerrahi Birimleri (GCB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri Etkinlik Değeri (%)
H9 EAH 407.54
H1 EAH 166.01
H5 EAH 116.40
H2 EAH 96.12
H11 EAH 66.02
H10 EAH 43.45

Tablo 9’da Genel Cerrahi Birimleri etkinlik değerlerine göre sıralanmış olup, 
6 hastane GCB’nden 3 birimin (%50) etkin (etkinlik değeri 100 ve üzerinde 
olanlar), 3 GCB’nin (%50) ise etkin olmadığı görülmektedir. H9 Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi GCB süper etkin birim çıkmıştır. H10 Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi GCB etkinlik değeri en düşük birim çıkmıştır.

H9 EA Hastanesi %407.54, H1 EA Hastanesi %166.01 ve H5 EA Hastanesi 
%116.40 verimlilik skoruyla teknik verimli bulunmuştur. Bu kliniklerde hiç-
bir atıl girdi ve artırılabilecek çıktı bulunmamaktadır.

Etkin olmayan GCB’nin etkin olabilmesi için girdilerinde ve çıktılarında yap-
maları gereken iyileştirme miktarları Tablo 10’da verilmiştir.
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Tablo 10. Etkin Olmayan GCB İyileştirme Tablosu (%)

Karar 
Birimleri

GİRDİ ÇIKTI
Uzman Hekim

Sayısı
Klinik Yatak

Sayısı
Yatak Doluluk

Oranı
Poliklinik

Sayısı
Ameliyat

Sayısı
H2 EAH 0.39 0.00 0.00 0.00 0.20
H11 EAH 0.00 0.00 1.77 0.00 0.34
H10 EAH 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

Tablo 10’a göre H2 EAH GCB’nin etkin birim olabilmesi için; uzman hekim 
sayısını %39 oranında azaltması ve ameliyat sayısını %20 oranında artırması 
gerekmektedir. 23 uzman hekimden 9’unu atıl olarak kullanmaktadır. Ayrıca 
715 ameliyat daha yapacak kapasitesi mevcuttur. 

H11 EAH GCB’nin etkin birim olabilmesi için; yatak doluluk oranını %177, 
ameliyat sayısını da %34 oranında artırması gerekmektedir. Mevcut durumuy-
la 2014 ameliyat daha yapacak kapasitesi vardır. Klinikte hiçbir atıl girdi bu-
lunmamaktadır. 

H10 EAH GCB’nin etkin birim olabilmesi için; uzman hekim sayısını %3 
oranında azaltması gerekmektedir. 58 uzman hekimden 2’sini atıl olarak kul-
lanmaktadır.  

Kadın Hastalıkları Birimleri (KHB) Verilerinin Analizi ve Analiz 

Bulguları

Tablo 11. Kadın Hastalıkları Birimleri (KHB) Veri Seti

Karar 
Birimi Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim 
Sayısı

Klinik 
Yatak 
Sayısı

Yatak 
Doluluk 
Oranı

Poliklinik 
Sayısı

Ameliyat 
Sayısı

Normal 
Doğum
Sayısı

H1 EAH F1 20 30 87 85926 2002 1140

H2 EAH F2 10 19 147 45980 1040 788

H8 EAH F3 59 390 82 254915 16913 12212

H9 EAH F4 9 25 81 34455 1002 1228

H10 EAH F5 9 21 107 44499 2968 231

H6 EAH F6 19 143 57 68453 3303 2861

H7 EAH F7 75 380 86 229530 30854 12067
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Tablo 11’de gösterilen 7 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup çıkan 
sonuçlar Tablo 12’de gösterilmiştir.

Tablo 12. Kadın Hastalıkları Birimleri (KHB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri Etkinlik Değeri(%)
H10 EAH 194.27
H2 EAH 173.26
H7 EAH 133.87
H9 EAH 132.87
H8 EAH 131.97
H1 EAH 118.61
H6 EAH 82.28

Tablo 12’de Kadın Hastalıkları Birimleri etkinlik değerlerine göre sıralanmış 
olup 7 hastane KHB’nden 6 birimin (%86) etkin (etkinlik değeri %100 ve 
üzerinde olanlar), 1 KHB’nin (%14) ise etkin olmadığı görülmektedir. H10 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi KHB süper etkin birim çıkmıştır. 

H10 EA Hastanesi %194.27, H2 EA Hastanesi %173.26, H7 EA Hastanesi 
%133.87, H9 EA Hastanesi %132.87, H8 EA Hastanesi %131.97 ve H1 EA 
Hastanesi %118.61 verimlilik skoruyla teknik verimli bulunmuştur. Bu klinik-
lerde hiçbir atıl girdi ve arttırılabilecek çıktı bulunmamaktadır.

H6 Eğitim ve Araştırma Hastanesi KHB ise etkin olmayan tek birimdir.

Etkin olmayan KHB’nin etkin olabilmesi için girdilerinde ve çıktılarında yap-
maları gereken iyileştirme miktarları Tablo 13’de verilmiştir.

Tablo 13. Etkin Olmayan KHB İyileştirme Tablosu (%)

Karar 
Birimleri

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim 
Sayısı

Klinik 
Yatak 
Sayısı

Yatak 
Doluluk 
Oranı

Poliklinik 
Sayısı

Ameliyat 
Sayısı

Normal 
Doğum
Sayısı

H6 EAH 0.00 0.19 0.00 0.00 0.23 0.00

Tablo 13’e göre H6 EAH KHB’nin etkin birim olabilmesi için klinik yatak 
sayısını %19 oranında azaltması ve ameliyat sayısını %23 oranında artırması 
gerekmektedir. 143 klinik yatağından 27’sini atıl olarak kullanmaktadır. Ayrı-
ca ameliyat sayısını 776 kadar artıracak kapasitesi mevcuttur.
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Birimleri (KBBB) Verilerinin Analizi 
ve Analiz Bulguları

Tablo 14. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Birimleri (KBBB) Veri Seti

Karar 
Birimi Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim
Sayısı

Klinik 
Yatak
Sayısı

Yatak 
Doluluk
Oranı

Poliklinik
Sayısı

Ameliyat
Sayısı

H1 EAH F1 25 29 218 133475 9152
H2 EAH F2 9 21 114 65919 1449
H5 EAH F3 15 67 80 133127 3534
H9 EAH F4 5 23 88 37987 1952
H10 EAH F5 27 60 129 92253 5502
H11 EAH F6 5 31 67 46203 2531

Tablo 14’de gösterilen 6 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup çıkan 
sonuçlar Tablo 15’de gösterilmiştir.

Tablo 15. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Birimleri (KBBB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri Etkinlik Değeri (%)
H1 EAH 344.63
H9 EAH 134.39
H11 EAH 129.66
H2 EAH 117.71
H5 EAH 105.89
H10 EAH 54.57

Tablo 15’de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Birimleri etkinlik değerlerine 
göre sıralanmış olup 6 hastane KBBB’nden 5 birimin (%83) etkin (etkinlik 
değeri %100 ve üzerinde olanlar), 1 GB’nin (%17) ise etkin olmadığı gö-
rülmektedir. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBBB süper etkin birim 
çıkmıştır. 

H1 EA Hastanesi KBBB’i %344.63, H9 EA Hastanesi KBBB’i %134.39, H11 
EA Hastanesi KBBB’i %129.66, H2 EA Hastanesi KBBB’i %117.71 ve H5 
Hastanesi %105.89 verimlilik skoruyla teknik verimli bulunmuştur. Bu kli-
niklerde hiçbir atıl girdi ve artırılabilecek çıktı bulunmamaktadır.
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H10 Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBBB ise etkin olmayan tek birimdir. 
Etkin olmayan KBBB’nin etkin olabilmesi için girdilerinde ve çıktılarında 
yapmaları gereken iyileştirme miktarları Tablo 16’da verilmiştir.

Tablo 16. Etkin Olmayan KBBB İyileştirme Tablosu (%)

Karar 
Birimleri

GİRDİ ÇIKTI

Uzman Hekim
Sayısı

Klinik Yatak
Sayısı

Yatak Doluluk
Oranı

Poliklinik
Sayısı

Ameliyat
Sayısı

H10 EAH 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00

Tablo 16’ya göre H10 EAH KBBB’nin etkin birim olabilmesi için Yatak Do-
luluk Oranını %14 oranında artırması gerekmektedir. Hiçbir atıl girdisi bulun-
mamaktadır. 

Kalp ve Damar Cerrahi Birimleri (KVCB) Verilerinin Analizi ve Analiz 
Bulguları

Tablo 17. Kalp ve Damar Cerrahi Birimleri (KVCB) Veri Seti

Karar 
Birimi Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim
Sayısı

Klinik 
Yatak
Sayısı

Yatak 
Doluluk
Oranı

Poliklinik
Sayısı

Ameliyat
Sayısı

H2 EAH F1 4 17 75 14647 406
H5 EAH F2 14 42 87 40534 1109
H9 EAH F3 4 6 70 12561 357
H11 EAH F4 1 4 4 1928 7
H6 EAH F5 3 4 52 341 299
H13 EAH F6 27 100 82 31225 2768

Tablo 17’de gösterilen 6 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup çıkan 
sonuçlar Tablo 18’de gösterilmiştir.

Tablo 18. Kalp ve Damar Cerrahi Birimleri (KVCB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri Etkinlik Değeri (%)
H9 EAH 249.77
H6 EAH 125.63
H2 EAH 116.61
H13 EAH 101.35
H5 EAH 84.54
H11 EAH 53.34
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Tablo 18’de Kalp ve Damar Cerrahi Birimleri etkinlik değerlerine göre 
sıralanmış olup 6 hastane KVCB’nden 4 birimin (%67) etkin (etkinlik de-
ğeri 100 ve üzerinde olanlar), 2 KVCB’nin (%33) ise etkin olmadığı gö-
rülmektedir. H9 Eğitim ve Araştırma Hastanesi KVCB süper etkin birim 
çıkmıştır. 

H11 Eğitim ve Araştırma Hastanesi KVCB ise etkinlik değeri en düşük birim 
çıkmıştır.

H9 EA Hastanesi KVCB’i %249.77, H6 EA Hastanesi KVCB’i %125.63, H2 
EA Hastanesi KVCB’i %116.61 ve H13 EA Hastanesi %101.35 verimlilik sko-
ruyla teknik verimli bulunmuştur. Bu kliniklerde hiçbir atıl girdi ve artırılabile-
cek çıktı bulunmamaktadır.

Etkin olmayan KVCB’nin etkin olabilmesi için girdilerinde ve çıktılarında 
yapmaları gereken iyileştirme miktarları Tablo 19’da verilmiştir.

Tablo 19. Etkin Olmayan KVCB İyileştirme Tablosu (%)

Karar 
Birimleri

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim
Sayısı

Klinik 
Yatak
Sayısı

Yatak 
Doluluk
Oranı

Poliklinik
Sayısı

Ameliyat
Sayısı

H5 EAH 0.00 0.00 1.47 0.00 0.02

H11 EAH 0.00 0.00 1.49 0.00 6.65

Tablo 19’a göre H5 EAH KVCB’nin etkin birim olabilmesi için yatak doluluk 
oranını %147 oranında artıracak kapasitesi vardır ve ayrıca ameliyat sayısını 
da %2 oranında artırması gerekmektedir. Şu anki mevcut durumuyla 26 ame-
liyat daha yapacak kapasitesi mevcuttur.  

H11 EAH KVCB’nin etkin birim olabilmesi için yatak doluluk oranını %149 
oranında artıracak kapasitesi vardır ve ameliyat sayısını da %665 oranında ar-
tırması gerekmektedir. Şu anki mevcut durumuyla 47 ameliyat daha yapacak 
kapasitesi mevcuttur.  
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Ortopedi ve Travmatoloji Birimleri (OTB) Verilerinin Analizi ve Analiz 

Bulguları

Tablo 20. Ortopedi ve Travmatoloji Birimleri (OTB) Veri Seti

Karar 
Birimi Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim 
Sayısı

Klinik 
Yatak 
Sayısı

Yatak 
Doluluk 
Oranı

Poliklinik 
Sayısı

Ameliyat 
Sayısı

H1 EAH F1 12 46 74 81424 4185

H2 EAH F2 17 63 90 65837 3214

H5 EAH F3 19 68 141 87959 5087

H9 EAH F4 1 20 78 15493 832

H10 EAH F5 24 116 99 64872 5502

H11 EAH F6 4 43 103 30488 1937

Tablo 20’de gösterilen 6 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup çıkan 
sonuçlar Tablo 21’de gösterilmiştir.

Tablo 21. Ortopedi ve Travmatoloji Birimleri (OTB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri Etkinlik Değeri (%)

H9 EAH 302.91

H1 EAH 141.43

H5 EAH 95.10

H11 EAH 87.17

H2 EAH 67.46

H10 EAH 60.55

Tablo 21’de Ortopedi ve Travmatoloji Birimleri etkinlik değerlerine göre sı-
ralanmış olup 6 hastane OTB’nden 2 birimin (%33) etkin (etkinlik değeri 100 
ve üzerinde olanlar), 4 OTB’nin (%67) ise etkin olmadığı görülmektedir. H9 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi OTB süper etkin birim çıkmıştır. H10 Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi OTB ise etkinlik değeri en düşük birim çıkmıştır.
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H9 EA Hastanesi OTB’i %302.91, H1 EA Hastanesi OTB’i %141.43 verim-
lilik skoruyla teknik verimli bulunmuştur. Bu kliniklerde hiçbir atıl girdi ve 
artırılabilecek çıktı bulunmamaktadır.

Etkin olmayan OTB’nin etkin olabilmesi için girdilerinde ve çıktılarında yap-
maları gereken iyileştirme miktarları Tablo 22’de verilmiştir.

Tablo 22. Etkin Olmayan OTB İyileştirme Tablosu (%)

Karar 
Birimleri

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim 
Sayısı

Klinik 
Yatak
 Sayısı

Yatak 
Doluluk 
Oranı

Poliklinik 
Sayısı

Ameliyat 
Sayısı

H5 EAH 0.24 0.00 0.00 0.12 0.00

H11 EAH 0.00 0.00 0.25 0.20 0.00

H2 EAH 0.14 0.00 0.00 0.00 0.06

H10 EAH 0.00 0.00 0.56 0.64 0.00

Tablo 22’ye göre H5 EAH OTB’nin etkin birim olabilmesi için uzman he-
kim sayısını %24 oranında azaltması ve poliklinik sayısını %12 oranında 
artırması gerekmektedir. 19 uzman hekiminden 5’ini atıl olarak kullanmak-
tadır. Ayrıca şu anki mevcut durumuyla 10454 poliklinik daha yapacak ka-
pasitesi mevcuttur.  

H11 EAH OTB’nin etkin birim olabilmesi için yatak doluluk oranını %25 ora-
nında artıracak kapasitesi vardır ve ayrıca poliklinik sayısını da %20 oranında 
artırması gerekmektedir. Şu anki mevcut durumuyla 6162 poliklinik daha ya-
pacak kapasitesi mevcuttur. 

H2 EAH OTB’nin etkin birim olabilmesi için uzman hekim sayısını %14 ora-
nında azaltması ve ameliyat sayısını %6 oranında artırması gerekmektedir. 17 
uzman hekiminden 2’sini atıl olarak kullanmaktadır. Ayrıca şu anki mevcut 
durumuyla 187 ameliyat daha yapacak kapasitesi mevcuttur.  

H10 EAH OTB’nin etkin birim olabilmesi için yatak doluluk oranını %56 
oranında artıracak kapasitesi daha vardır ve ayrıca poliklinik sayısını da %64 
oranında artırması gerekmektedir. Şu anki mevcut durumuyla 41551 polikli-
nik daha yapacak kapasitesi mevcuttur. 
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Plastik Cerrahi Birimleri (PCB) Verilerinin Analizi ve Analiz Bulguları

Tablo 23. Plastik Cerrahi Birimleri (PCB) Veri Seti

Karar 
Birimi Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim 
Sayısı

Klinik 
Yatak 
Sayısı

Yatak 
Doluluk 
Oranı

Poliklinik 
Sayısı

Ameliyat 
Sayısı

H1 EAH F1 8 33 90 16552 6747
H2 EAH F2 3 11 108 9200 1652
H5 EAH F3 10 38 99 16684 4901
H9 EAH F4 2 6 82 4332 835
H10 EAH F5 8 32 113 10377 3174
H11 EAH F6 1 6 18 1105 364

Tablo 23’de gösterilen 6 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup çıkan 
sonuçlar Tablo 24’de gösterilmiştir.

Tablo 24. Plastik Cerrahi Birimleri (PCB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri Etkinlik Değeri (%)

H1 EAH 153.16

H2 EAH 141.58

H9 EAH 139.20

H5 EAH 70.04

H11 EAH 59.08

H10 EAH 57.74

Tablo 24’de Plastik Cerrahi Birimleri etkinlik değerlerine göre sıralanmış 
olup, 6 hastane PCB’nden 3 birimin (%50) etkin (etkinlik değeri 100 ve üze-
rinde olanlar), 3 PCB’nin (%50) ise etkin olmadığı görülmektedir. H1 Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi PCB süper etkin birim çıkmıştır. H10 Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi PCB ise etkinlik değeri en düşük birim çıkmıştır.

H1 EA Hastanesi PCB’i %153.16, H2 EA Hastanesi PCB’i %141.58 ve H9 
EA Hastanesi PCB’i %139.20 verimlilik skoruyla teknik verimli bulunmuştur. 
Bu kliniklerde hiçbir atıl girdi ve artırılabilecek çıktı bulunmamaktadır.

Etkin olmayan PCB’nin etkin olabilmesi için girdilerinde ve çıktılarında yap-
maları gereken iyileştirme miktarları Tablo 25’de verilmiştir.
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Tablo 25. Etkin Olmayan PCB İyileştirme Tablosu (%)

Karar 
Birimleri

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim 
Sayısı

Klinik 
Yatak Sayısı

Yatak 
Doluluk 
Oranı

Poliklinik 
Sayısı

Ameliyat 
Sayısı

H5 EAH 0.03 0.00 0.45 0.00 0.00
H11 EAH 0.00 0.22 0.00 0.52 0.00
H10 EAH 0.00 0.02 0.00 0.16 0.00

Tablo 25’e göre H5 EAH PCB’nin etkin birim olabilmesi için Uzman Hekim 
Sayısını %3 oranında azaltması gerekmektedir. Yatak Doluluk Oranını %45 
oranında arttıracak kapasitesi daha vardır.

H11 EAH PCB’nin etkin birim olabilmesi için klinik yatak sayısını %22 ora-
nında azaltması ve poliklinik sayısını da %52 oranında artırması gerekmekte-
dir. 6 klinik yatağından birini atıl olarak kullanmaktadır. Ayrıca şu anki mev-
cut durumuyla 575 poliklinik daha yapacak kapasitesi mevcuttur. 

H10 EAH PCB’nin etkin birim olabilmesi için klinik yatak sayısını %2 ora-
nında azaltması ve poliklinik sayısını da %16 oranında artırması gerekmek-
tedir. 32 klinik yatağından birini atıl olarak kullanmaktadır. Ayrıca şu anki 
mevcut durumuyla 1641 poliklinik daha yapacak kapasitesi mevcuttur.  

Üroloji Birimleri (ÜB) Verilerinin Analizi ve Analiz Bulguları

Tablo 26. Üroloji Birimleri (ÜB) Veri Seti

Karar 
Birimi Kod

GİRDİ ÇIKTI

Uzman 
Hekim 
Sayısı

Klinik 
Yatak 
Sayısı

Yatak 
Doluluk 
Oranı

Poliklinik 
Sayısı

Ameliyat 
Sayısı

H1 EAH F1 8 34 82 62553 3862
H2 EAH F2 90 30 108 38669 2988
H5 EAH F3 15 71 102 99750 6908
H9 EAH F4 5 21 66 17486 888
H10 EAH F5 20 44 146 36492 3478
H11 EAH F6 5 26 62 15483 861
H13 EAH F7 12 42 75 14511 3537
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Tablo 26’da gösterilen 7 karar birimi için VZA modeli çözülmüş olup çıkan 
sonuçlar Tablo 27’de gösterilmiştir.

Tablo 27. Üroloji Birimleri (ÜB) Etkinlik Tablosu

Karar Birimleri Etkinlik Değeri (%)
H1 EAH 140.01
H9 EAH 123.55
H2 EAH 117.09
H10 EAH 112.85
H5 EAH 95.40
H11 EAH 94.29
H13 EAH 74.14

Tablo 27 de Üroloji Birimleri etkinlik değerlerine göre sıralanmış olup, 7 has-
tane ÜB’nden 4 birimin (%57) etkin (etkinlik değeri 100 ve üzerinde olanlar), 
3 ÜB’nin (%43) ise etkin olmadığı görülmektedir. H1 Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ÜB süper etkin birim çıkmıştır. H13 Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
ÜB ise etkinlik değeri en düşük birim çıkmıştır.

H1 EA Hastanesi ÜB’i %140.01, H9 EA Hastanesi ÜB’i %123.55, H2 EA 
Hastanesi ÜB’i %117.09 ve H10 EA Hastanesi ÜB’i %112.85 verimlilik sko-
ruyla teknik verimli bulunmuştur. Bu kliniklerde hiçbir atıl girdi ve artırılabi-
lecek çıktı bulunmamaktadır.

Etkin olmayan ÜB’nin etkin olabilmesi için girdilerinde ve çıktılarında yap-
maları gereken iyileştirme miktarları Tablo 28’de verilmiştir.

Tablo 28. Etkin Olmayan ÜB İyileştirme Tablosu (%)

Karar 
Birimleri

GİRDİ ÇIKTI

Uzman Hekim 
Sayısı

Klinik 
Yatak Sayısı

Yatak Doluluk 
Oranı

Poliklinik 
Sayısı

Ameliyat 
Sayısı

H5 EAH 0.00 0.10 0.44 0.12 0.00

H11 EAH 0.00 0.18 0.00 0.09 0.00

H13 EAH 0.13 0.00 0.00 2.95 0.00

Tablo 28’e göre H5 EAH ÜB’nin etkin birim olabilmesi için klinik yatak sayı-
sını %10 oranında azaltması, poliklinik sayısını da %12 oranında artırması ge-
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rekmektedir. 71 klinik yatağından 7’sini atıl olarak kullanmaktadır. Ayrıca şu 
anki mevcut durumuyla 121140 poliklinik daha yapacak kapasitesi mevcuttur. 

H11 EAH ÜB’nin etkin birim olabilmesi için klinik yatak sayısını %18 ora-
nında azaltması ve poliklinik sayısını da %9 oranında artırması gerekmekte-
dir. 26 klinik yatağından 5’ini atıl olarak kullanmaktadır. Ayrıca şu anki mev-
cut durumuyla 1340 poliklinik daha yapacak kapasitesi mevcuttur.

H13 EAH ÜB’nin etkin birim olabilmesi için uzman hekim sayısını %13 ora-
nında azaltması ve poliklinik sayısını %295 oranında artırması gerekmektedir. 
12 uzman hekimden 2’sini atıl olarak kullanmaktadır.  Ayrıca şu anki mevcut 
durumuyla 42778 poliklinik daha yapabilecek kapasitesi mevcuttur. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Karar birimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde en çok kullanılan yön-
temlerden biri Veri Zarflama Analizidir. VZA, birden çok girdi ve birden çok 
çıktıyı işleyecek yetenektedir ve doğrusal form dışında, girdi ve çıktıları iliş-
kilendiren bir fonksiyonel forma ihtiyaç duymaz. VZA ile etkinlikleri hesap-
lanan karar birimleri göreli olarak tam etkinliğe sahip olanlarla kıyaslanır. Bu 
olumlu özellikleri nedeniyle VZA yardımıyla yapılan bu çalışmanın sonuçları 
incelenen hastane birimlerinin çeşitli değişkenler kullanılarak göreli etkinliği-
nin belirlenmesini mümkün kılmıştır.

VZA’nın sonuçları yönetsel açıdan son derece önemli bilgiler içerir. VZA ana-
lizi incelenen veri setindeki her karar biriminin diğerlerine göre etkinliğini 
verir. Böylece etkinliği düşük olan karar birimleri belirlenir ve bunların etkin-
liklerinin ne ölçüde artabileceğine ilişkin veriler elde edilir. Eğer bir karar bi-
rimi etkin değilse VZA analizi bu birimin etkinliğini artırabilmek için gerekli 
olan stratejileri etkin karar birimlerine referans vererek önerir. Hesaplanan 
referans değerleri kullanılarak tüm birimlerin etkin olabilme özelliğini sağla-
yabilmeleri mümkündür.

Bu çalışma ile eğitim ve araştırma hastaneleri birimlerinde etkinlik ölçümleri 
yapılmıştır. Özellikle hastane birimlerinin çalışma kapsamında olması hastane 
yöneticileri için yol gösterici olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla 2008 yılı ve-
rileri kullanılarak 9 adet farklı birimde girdi ve çıktı değişkenleri kullanılarak 
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etkinlik ölçümü yapılmış ve bulgular ortaya konmuştur. Çıkan sonuçlara göre 
etkin olmayan her birim için hangi kaynakta ne kadar iyileştirme yapmaları 
gerektiği tanımlanmıştır.

Bu çalışmada, hastane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde verimlilik anlayışı 
ile performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi hedef alınmış ve yönetimsel 
kararlarda bu verilerden yararlanılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ilin-
de bulunan eğitim ve araştırma hastaneleri cerrahi birimleri kıyaslamalı olarak 
göreceli etkinlik analizine tabi tutulmuştur. Birbirlerine göre etkinlik sonuç-
ları ortaya konmuş, etkin olmayan birimlerin etkin olabilmeleri için girdi ve 
çıktılarında yapmaları gereken iyileştirmeler belirtilmiştir. Aşağıdaki tabloda 
incelemeye alınan karar birimlerinin etkinlik dağılımları gösterilmiştir.

Tablo 29. Karar Birimleri Etkinlik Tablosu

KARAR BİRİMLERİ
ETKİN ETKİN OLMAYAN

Birim Sayısı % Birim Sayısı %
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2 15 11 85
Beyin ve Sinir Cerrahi 6 100 0 0
Genel Cerrahi 3 50 3 50
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 6 86 1 14
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 5 83 1 17
Kalp ve Damar Cerrahi 4 67 2 33
Ortopedi ve Travmatoloji 2 33 4 67
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 3 50 3 50
Üroloji 4 57 3 43

Tablo 29 incelendiğinde Beyin ve Sinir Cerrahi Birimlerinin tamamının etkin 
birimler olduğu görülmektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Karar Birim-
leri ile Ortopedi ve Travmatoloji Karar Birimlerinin çoğu etkin olmayan bi-
rimler çıkmışlardır. Genel Cerrahi ve Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Birim-
lerinin yarısı etkin diğer yarısı da etkin değildir. Diğer karar birimlerinde etkin 
birim sayısı, etkin olmayan birim sayılarından fazla çıkmıştır.

Çalışmanın klinikler arasında özellikle cerrahi klinikler arasında yapılması 
ayrıca önemlidir. Çünkü hastanelerin genelinde yapılan etkinlik sonuçları 
hastane yönetimleri için alınacak önlemler ya da yapılması gereken diğer 
planlamalar açısından yeterince açıklayıcı değildir. Hastanelerin yapacağı 
iyileştirmelere yol göstermesi açısından klinikler hatta tüm birimlerin etkinlik 
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analizlerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi çok daha doğru ve 
etkin çözümler getirecektir. Böylece hangi birimlerin verimsiz çalıştığını ya 
da atıl kapasite kullandığını görmek olanaklı hale gelecektir. Yine hastane bi-
rimlerinin kullandığı kaynak ve ürettikleri hizmet bakımından en doğru veri 
setinin seçilmesi analiz sonuçlarının yeterliliği ve güvenirliği açısından son 
derece önemlidir. Çalışma bulguları incelendiğinde atıl olarak kullanılan he-
kim, teknisyen ve yatakların farklı amaçlar için ya da farklı birimler için kul-
lanılması gerekmektedir. Çalışma bulgularına bakıldığında karar birimlerinin 
artırması gereken yani yapabileceği/ulaşabileceği/artırabileceği kapasite mik-
tarları da belirtilmiştir. Matematiksel olarak sonuçların ortaya konmuş olması 
nedeniyle yatak doluluk oranlarının (%100’ün üzerinde dahi olsa) daha da 
artırılması, poliklinik ve ameliyat sayılarının ne kadar artırılması gerektiği be-
lirtilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği daha 
da artırmak için gerekli önlemler almaları gereken karar birimleri vardır.

Eğitim ve araştırma hastaneleri kamu hastaneleri olup çağdaş hastane işletme-
ciliğine göre verimli ve etkin hizmet üretmeleri, verimli ve etkin yönetilmeleri 
gerekmektedir. Hastaneler son derece karmaşık bir örgütsel yapıya sahip olmak-
la birlikte eğitim ve araştırma hastaneleri en yüksek örgütsel karmaşıklığa sahip 
kurumlardandırlar. Bu karmaşık yapının yanında yönetim fonksiyonlarının et-
kin bir şekilde yerine getirilmesi önemli derecede profesyonel bilgi ve beceriyi 
gerektirmektedir. Hastane yönetim kadrolarının belirlenmesinde yeterli donanı-
ma sahip yöneticilerin seçilmesi etkili bir yönetim için temel şarttır.

Sonuç olarak hastanelerin temel amacı etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizme-
tini sunmak olmalıdır. Hastanelerin etkinlik düzeylerini ortaya koyarak, etkin 
olmayan hastanelerin hedeflenen etkinlik düzeyine ulaşmasını sağlayacak ve 
teşvik edecek rekabet ortamı yaratılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak 
performans ölçümlerinde sadece hastanelerin sosyal sorumluluğunu yansıtan 
göstergeler değil ayrıca finansal göstergeler de kullanılması hastane perfor-
manslarını değerlendirmede daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca hasta-
nelerin ve aynı hizmeti sunan hastane birimlerinin belirlenmiş standart oranla-
ra göre değil de birbirleri ile kıyaslanması sonucu elde edilecek sonuçlara göre 
performans ölçümlerinin değerlendirilmesinin ulaşılabilir hedefler açısından 
daha faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Ümit  ATMAN1

ÖZET

Mobbing (psikolojik taciz) kavramı, iş sağlığı alanında yeni dile getirilen bir konu 
olup akademi ve iş çevrelerinin dikkatini gittikçe daha fazla çekmektedir. Mobbing 
çalışma çevresinde sık görülen sosyal ve psikolojik çok boyutlu bir eylemler dizisidir. 
Mobbinge hedef olan insanlar, duygusal olarak mutsuz bir iş ortamında çalışmaya 
maruz kalırlar. Mobbing, kurbanların sağlığını etkiler ve konsantrasyonlarını düşürür. 
Ayrıca çalışanlar arasında iletişim ve grup çalışmalarını da kapsayan hoş olmayan 
ilişkilerin varlığı, genellikle iş verimliliğini de olumsuz olarak etkiler. Bireysel ve ör-
gütsel hatta toplumsal düzeyde ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilen mobbing olgusu-
nun farkına varılması, nedenlerinin belirlenmesi ve önlemlerin geliştirilmesi oldukça 
önemlidir.

İşyerlerinde Mobbing den korunmak için stratejik bir yaklaşım ve olumlu bir iklim 
yaratacak organize faaliyetler uygulanmalıdır. Bu makalede, mobbingle ilgili literatür 
halk sağlığı bakış açısıyla gözden geçirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Psikolojik taciz, İşyeri terörü, Çalışan güvenliği.

1 Dr., Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
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ABSTRACT                                                                                                                     

Mobbing, a rising issue in the employee safety area, has recently been paid attention 
more and more in the academic and business settings. Mobbing is a series of action 
having multidimensional features socially and psychologically, and it is frequent 
in occupational area. People who have become mobbing targets often work in an 
emotionally unhealthy environment. Mobbing affects the victims’s health and loss 
of their concentration. In addition to unpleasant working relations, including the 
break down of communication and teamwork, mobbing generally impacts overall 
productivity negatively as well. Having serious unfavorable effects both on an 
individual and organizational even on a social basis; realizing the mobbing behavior, 
identifying  its reasons and taking the necessary caution are essentially important. For 
prevention, there must be an organized intervention including a strategically approach 
towards mobbing and a positive environment at workplace. In this article, current 
literature on mobbing was reviewed with the view of public health.

Key Words: Mobbing, Psychological harassment, Workplace terror , Employee safety.



İşyerinde Psikolojik Terör: Mobbing

Sayı

159SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ

GİRİŞ

Son dönemde hasta hakları ve hasta güvenliği çalışmalarının hız kazanması ile 
çalışan güvenliği kavramı ülkemizde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. 
Ne yazık ki çalışan güvenliği deyince birçoğumuzun aklına sadece çalışma 
ortamında maruz kalınan fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler gelmekte, 
psikososyal etmenler göz ardı edilmektedir. Bu derlemede çalışma ortamında 
çok görülen fakat isimlendirilmeyen, sosyal ve psikolojik çok boyutlu bir  ey-
lemler dizisi olan mobbing (psikolojik taciz) konusu ele alınmıştır.

MOBBİNG KAVRAMI

Özellikle Amerika ve Avrupa’da son yılların en dikkat çeken konularından 
biri olan “mobbing” kavram olarak; içinde psikolojik yıldırma, psikolojik 
şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme gibi anlamlar 
barındırmaktadır. Mobbing, Latince “mobile vulgus” sözcüğünden gelmekte-
dir. Kelime olarak; kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk gibi anlamlar 
taşımaktadır. İngilizcede “mob” eylemi, bir yerde toplanmak, saldırmak, ve 
rahatsız etmek demektir (http:/turkoloji.cu.edu.tr, 2011). Türkçe’de tam kar-
şılığı olmamakla beraber, rutin kullanımının “birine karşı cephe oluşturma, 
duygusal saldırıda bulunma” demek olduğunu söylemek mümkündür. Türk 
Dil Kurumu tarafından işyerinde mobbing olgusu “bezdiri” olarak tanımlan-
mıştır (Komisyon Raporu, 2011). 

Mobbing terimi ilk olarak hayvan davranışlarını inceleyen Konrad Lorenz ta-
rafından 1960’lı yıllarda kullanılmıştır. Lorenz bu kelimeyle, küçük hayvan 
gruplarının büyük bir hayvana karşı toplu şekilde atağa kalkma durumunu 
tasvir etmeye çalışmıştır. Konrad Lorenz’den sonra aynı terimi Peter-Paul 
Heinemann çocuklardan kurulu bir grubun yalnız bir çocuğa tavır alıp zarar 
vermesini tanımlamak için kullanmıştır. İki kullanımda da ortak olan şey, grup 
oluşturan bireylerin tek kalmış bir bireye zarar vermesidir. 

Daha sonraları Amerika odaklı araştırmalarda, örgütsel çalışmaların yürütül-
düğü eğitim birimleri, askeri birimler ya da iş yerlerindeki örgütsel saldırılar 
için başka başka terimler kullanılmaya başlanmış; okullardaki örgütsel şiddet 
vakalarında bullying terimi kullanılırken, iş yerlerindeki vakalara mobbing 
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denmesi uygun görülmüştür. Bullying, içinde fiziksel şiddeti de barındırırken, 
mobbing daha sofistike tavırların takınıldığı, fiziksel değil psikolojik baskı ve 
taciz politikalarının benimsendiği iş yeri psikolojilerini tanımlamada kullanıl-
maktadır (Leymann,1990; Davenport vd.,1999; Cusack,2000).

Günümüzde ise  mobbing kavramı, sistemli bir şekilde, süreklilik arzeden bir 
sıklıkta, çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psiko-
lojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışını ifade etmek için kullanılmaktadır. 
Başka bir deyişle, iş yerinde bir kişinin veya bir grubun, istenmeyen kişi ola-
rak ilan ettikleri bir kişiyi dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak 
mutlak itaate zorlaması, yıldırması ve bezdirmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Komisyon Raporu, 2011).

GÖRÜLME SIKLIĞI

Mobbing olgusu durağan olmayıp, sürekli değişen bir süreçtir. Leymann 
(1996), mobbing  süresinin en az; ortalama 6 ay, en uzun; ortalama 15 ay 
olduğunu ve işgücü piyasasında 30  yıllık sürede bir kişinin mobbinge maruz 
kalma riskinin %25 olduğunu belirtmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne 
göre işyerlerinde karşılaşılan en önemli sorun mobbing eylemleridir ve çalı-
şan güvenliğini tehdit etmektedir.

Amerika’da Workplace Bullying Institute (WBI) tarafından yapılan bir araş-
tırmada; Amerika’da çalışanların %13’ünün yakın bir zamanda mobbinge ma-
ruz kaldığı, %24’ünün geçmiş, %12’sinin ise tanık olduğu saptanmıştır. Yine 
Amerika’da 1.158 üniversite çalışanı ile yapılan bir diğer çalışmada katılım-
cıların %55’inin mobbing davranışlarına maruz kaldığı, %2’sinin ise mağdur 
olduğu belirlenmiştir. 

Avrupa’daki duruma bakıldığında; 25 Avrupa ülkesi genelinde işyerinde mob-
binge maruz kalma oranının %5 olduğu ve her 20 çalışandan birinin, son bir 
yıl içinde mobbingle karşılaştığı belirtilmiştir (Gün, 2010).

Yine Avrupa Çalışma Koşulları Anketi sonuçları kadınların (%6) erkeklere 
(%4) göre daha fazla mobbing mağduru olduğunu göstermektedir.15 Üniver-
site çalışanlarını kapsayan bir diğer çalışmada da kadınların erkeklere göre 
daha sık mobbing ile karşılaştığı saptanmıştır.
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Kuzey Afrika’da çalışanların çok büyük bir kısmı (%78), kariyerlerinde en 
az bir defa mobbing davranışlarına hedef olmuştur (http:// www.worktrauma.
org, 2010). 

Uluslararası araştırmalar, çalışma yaşamlarının bir döneminde çalışanların 
yüzde 25-50 arasındaki bölümünün mobbing davranışıyla karşılaştığını gös-
termektedir. Bu düzey bazı mesleklerde yüzde 95’e ulaşmaktadır. Bunların 
yüzde 20’si ise son altı ve 12 ay içinde bu eylemlerle karşı karşıya kalmış-
tır (Beyond Bullying Association, 2003). İngiltere’de yapılan bir araştırmaya 
göre İngiliz işçilerin %54’ü (yaklaşık 14 milyon kişi) çalışma hayatlarında 
en az bir kere zorbalığa maruz kalmıştır. Araştırmaya katılanların çoğu duru-
mun giderek iyileşeceğine daha da kötüleştiği görüşünü taşımaktadır (Clark, 
2002). Alman hükümetinin hazırlattığı ilk mobbing raporuna göre çalışanların 
%11.3’ü mobbingin mağduru olmakta ve mağdurların çoğunu kadınlar oluş-
turmaktadır (http://eurofound.europea.eu/eiro, 2010). Danimarka’da 3429 
çalışan arasında yapılan bir araştırmada, katılımcıların %8.3’ü son bir yılda 
psikolojik yıldırmaya maruz kaldığını ifade etmiştir (Ortega, vd., 2009).

• Ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan çalışma sayısı kısıtlı olmakla beraber, 
Bursa’da sağlık, eğitim ve güvenlik sektöründe yapılan bir çalışmada, 944 
kişinin %55’inin son bir yıl içinde mobbingle karşılaştığı, %47’sinin ise 
tanık olduğu belirlenmiştir. Yine Aksaray-Yalova- Esenköy eğitim mer-
kezlerinde çalışan 315 ilkokul öğretmenin %50’sinin işyerinde mobbingle 
karşılaştığı saptanmıştır. İstanbul’da 505 hemşireyi kapsayan bir çalış-
mada da hemşirelerin %86’sının mobbinge maruz kaldığı kaydedilmiştir. 
Human Resources Management, 2008 yılında Türkiye’deki mobbing va-
kalarını araştırmak amacıyla “yenibiris.com” üzerinden bir anket düzen-
lemiş, söz konusu ankete 100 kişi katılmış, katılanların %56’sını erkekler, 
%44’ünü ise kadınlar oluşturmuştur. Bu çalışmada iş hayatında mobbingle 
karşılaştıklarını söyleyenlerin oranı %81 olarak belirlenmiştir. Ankete ka-
tılanların %70’i, bu davranışı, yöneticisi konumunda olan kişi ya da kişi-
lerden, %25’i aynı seviyedeki çalışma arkadaşları tarafından gördüklerini 
ifade etmişlerdir. Anket sonuçlarına göre; mobing vakalarının, %27’si is-
tifa, %25’i bilmezden gelip işe devam etme %18’i işten çıkarılma, %17’si 
ise bu durumu üst yönetim ya da insan kaynakları yetkilisine iletme ile 
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sonuçlandırmıştır. Geri kalan küçük bir oran ise farklı sonuçlara ulaşmış; 
örneğin üst yönetim ile konuşup değişiklik olmayınca istifa etmiş, durumu 
ilk amirleriyle paylaşmış ya da benzer bir tavırla karşılık vermişlerdir (Ko-
misyon Raporu, 2011).  

İşyerinde mobbinge maruz kalma riskinin bazı sektörler ve meslek grupları 
için daha fazla olduğu bilinmektedir. 2005 Avrupa Çalışma Koşulları Anke-
ti sonuçlarına göre, işyerinde psikolojik ve fiziksel şiddetle karşılaşma riski 
özel sektörde çalışanlara karşılık (%4) kamu sektöründe (%6) daha yüksektir. 
Bunun nedenleri arasında kamu sektöründe işten çıkarılma riskinin az olması 
ve çalışanların işlerini kolay kolay terk edememeleri sayılabilmektedir. Avru-
pa’da yapılan çalışmalar, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, kamu daireleri, 
eğitim, bankacılık ve sigorta sektörlerinde çalışanların daha sık mobbinge ma-
ruz kaldığını göstermektedir. Bu sektörlerin başında sağlık sektörü olduğu ve 
sağlık çalışanlarının mobbinge maruz kalma riskinin diğer hizmet sektöründe-
ki meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir (Komisyon 
Raporu, 2011). Bosna da yapılan bir çalışmada da doktorların yüzde 76’sı psi-
kolojik yıldırmayla karşılaştığını bildirmiştir (Pranjic,vd., 2006). Bu grupların 
daha fazla mobbinge maruz kalmaları işlerinin daha karmaşık ve daha fazla 
iletişim gerektirmesi ile açıklanmıştır.

Sonuç olarak mobbing, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda, okullarda ve sağlık 
sektöründe daha yaygın olmakla birlikte, her işyerinde ve her türlü kurum da 
görülebilmektedir. Nitekim yönetim zaafiyetinin ve organizasyon bozukluğu-
nun daha fazla olduğu işyerlerinde, disiplin getirmek, verimliliği artırmak, 
refleksleri koşullandırma öne sürülerek yapılmakta ve meşrulaştırılmaktadır.

MOBBİNG  SÜRECİ

Mobbing vakaları, oluşum sürecine göre üç şekilde karşımıza çıkmaktadır:

1. Düşey Mobbing

Üst konumda yer alanların astlarına yönelik olarak gerçekleştirdikleri mob-
bing vakalarıdır. Üstlerin sahip oldukları kurumsal gücü, astlarını ezerek, on-
ları kurumun dışına iterek kullanmasıdır.
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2. Yatay Mobbing

İşyerinde mobbingin fail ve failleri mağdur ile benzer görevlerde ve benzer 
olanaklara sahip, aynı konumdaki iş arkadaşlarıdır. Örneğin; eşit koşullar 
içinde bulunan çalışanların çekememezliği, rekabet, çıkar çatışması, kişisel 
hoşnutsuzluklar  gibi.

3. Dikey Mobbing

Çalışanın yöneticiye psikolojik şiddet uygulamasıdır. Nadir görülen bir du-
rumdur. Örneğin, çalışanların yöneticiyi kabullenememesi, eski yöneticiye 
duyulan bağlılık,  kıskançlık gibi (Komisyon Raporu, 2011).

Bu arada, “cinsel taciz” ve “ayrımcılığın” mobbing’e dâhil olup olmadığı da 
akademisyenler arasındaki bir başka tartışma konusu olarak karşımıza çık-
maktadır. Yapılan tanımların ortak üç noktası bulunmaktadır. Bu üç noktaya 
dikkat edildiği takdirde, mobbing tanısını koymanın biraz daha kolaylaşacağı 
belirtilmektedir. Bunlar;

• Mobbing uygulayan kişinin amacına bakmaksızın gerçekleştirdiği eyle-
min, kurban üzerindeki etkisi,

• Bu etkinin mağdura verdiği zarar, 

• Mobbingin devam etmesine yönelik ısrarlı davranış.

Mobbingde en ilginç nokta, mobbingi uygulayan kişinin veya grubun verdiği 
zararın farkında olmaması ve genelde tüm olanların suçlusu olarak kurbanın 
“uyumsuzluğunu” görmesidir. Dolayısıyla mobbing uygulayanlar davranışları-
nı, sanki onlara karşı takınılan tavır yüzünden aldıkları bir önlem olarak gör-
mektedirler. Mobbing durumunda pasif saldırganla başa çıkmak aktif saldırgana 
göre daha zor olmaktadır. Çünkü pasif saldırganlar kötü davranışlarını örtmek 
için uygun ortamlarda anlayışlı ve samimi davranışlar sergilemektedirler. 

Mobbinge maruz kalan kişi, her sabah güne iş stresi ile başlamakta ve işe git-
mek istememektedir. İçinde bulunduğu çaresiz durum kişinin sağlığını ciddi 
anlamda tehdit etmektedir. Mağdurları en fazla etkileyen mobbingin sıklığı, 
tekrarı ve süresidir. Herkesin dayanma süresi farklı olduğu için vereceği zara-
rın etkisi de kişiye göre değişmektedir.
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MOBBİNGİN NEDENLERİ

1. Kişisel Nedenler

Bu konuda yapılan araştırmalar mobbing mağdurlarının; genellikle dürüst, 
çalışkan, kendilerini başkasına beğendirme ihtiyacı içinde olmayan, özgü-
veni yüksek, girişken, nitelikli, kısmen yargılayıcı ancak suçlayıcı olmayan, 
kişilerle ve olaylarla değil düşüncelerle uğraşmayı seven insanlar olduğunu 
ortaya koymaktadır. Çoğu durumda mağdurlar, daha yüksek mevkilerdekilere 
tehdit oluşturdukları için seçilmiş kişilerdir. Duygusal zekâları yüksek, dola-
yısıyla, esnek, hassas ve kendi davranışlarını gözden geçirebilen, başkalarının 
davranış ve duygularını yüksek seviyede hissedebilen, yeni fikirler üretebilen, 
farklı bakış açıları ile dünyayı yorumlayabilen kişilerin mobbinge daha fazla 
maruz kaldıkları ifade edilmektedir (Çukur, 2009).

Ayrıca bazı çalışmalarda, mobbing faillerinin kötü kişilik yapısına sahip ol-
duğu, yönetici olması nedeniyle bunu kendisinde hak gördüğü, şişirilmiş ben 
merkezci ve narsist kişilik yapısının olduğu ve bu özelliklerinin de  mobbing 
uygulaması için neden oluşturabildiği belirtilmektedir. Bununla birlikte mob-
bing faillerinin, kötü bir çocukluk geçirmelerinin, toplum ve aile baskısı ya-
şamalarının veya başa çıkamadıkları çeşitli olayların kurbanı olmalarının da 
mobbing davranışları sergilemelerinde etkili olduğu ifade edilmektedir.

2. Kurumsal Nedenler

Kurumlardaki hiyerarşik bir örgüt yapısı çoğu zaman otoriter bir yönetim 
tarzını da beraberinde getirmekte ve bu durum mobbing için uygun bir or-
tam hazırlamaktadır. Diğer taraftan hiyerarşik örgütlenme, mobbing failinin 
kendisini saklaması açısından da elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Böylece 
uzun dönemde mobbing, yönetim biçiminin bir parçası hâline gelebilmektedir 
(Tınaz, 2008).

Yatay örgütlenmede ise hiyerarşik örgüt yapısında bulunan tabiiyet ilişkisi 
söz konusu olmadığından, geniş bir esneklik söz konusu olabilmektedir. Bazı 
durumlarda çalışan aynı anda birden fazla yöneticiye bağlı olarak çalışabil-
mektedir, bu nedenle yetki çatışmalarının yaşanması oldukça doğaldır. Bu tür 
örgütlerde, hiyerarşik örgütlere nazaran daha fazla belirsizlik hâkimdir. Yatay 
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örgütlenmede, mobbinge zemin hazırlayan aslında örgüt içindeki belirsizlik 
ortamıdır (Leymann, 1990).

Kötü yönetim, yetersiz iletişim, zayıf liderlik yapısı, stresli ortamın varlığı, 
insanların kendilerinden beklenenleri yerine getirememesi, yeniden yapılan-
ma, rekabetçi ortamlarda kendi işini kaybetmekten korkma, kendi durumunu 
koruma durumu, yeni fikirlerin ortaya çıkmaması, sürekli aynı şeylerin tek-
rarlanması gibi davranışlar işyerinde mobbing uygulamalarına yol açabilmek-
tedir. Yöneticilerin işyerinde mobbingin varlığına inanmamaları, söz konusu 
davranışın sürmesine neden olabilmektedir.

3. Sosyal Nedenler

İş yaşamında psikolojik taciz vakalarının görülme sıklığı, toplumun sosyal, 
ekonomik, kültürel ve ahlaki norm ve değerleri ile yakından ilgilidir. Bölge-
ler arası göç, yabancılaşma, öz güven yetersizliği, işyerlerinde liyakata önem 
verilmeyişi, hemşerilik ağı etkileşimi, işyerlerinde mobbing uygulamalarını 
besleyen bir zemin oluşturmaktadır. İşyerinde mobbinge zemin oluşturan top-
lumsal norm ve değerler başında güçlü olanın zayıf olanı yok etme algısı, 
bireylere kapasitesinin üzerinde iş yüklenmesi, ortak duyarlılık alanları ve 
ortak çalışma kültürünün yok sayılması, değişim ve yeniliklerin çalışanların 
aleyhine kullanılması gelmektedir.

MOBBİNGİN  ETKİLERİ

Mobbing başlığı altında ele alınacak davranış modelleri ve etkileri  5  ana grup 
altında incelenmektedir (Davenport vd., 1999);

1. grup: İletişim Biçimi ve Etkileri

• Üstünüz tarafından ifade etme fırsatınızın sınırlanması

• Sürekli sözünüzün kesilmesi

• Meslektaşlarınızca ifade fırsatınızın sınırlanması

• Azarlanmanız ve size yüksek sesle bağırılması

• İşinizle ilgili olarak yaptığınız herşeyin sürekli eleştirilmesi
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• Özel yaşamınızın sürekli eleştirilmesi

• Telefonla rahatsız edilmek

• Sözlü olarak tehdit edilmek

• Tehdit mektubu almak

• Yalancı olduğunuzun ima edilmesi

2. grup: Sosyal İlişkilere Saldırı

• İnsanların sizinle konuşmaması

• Kimseyle konuşmanıza meydan verilmemesi ve görüşme hakkından yok-
sun kalmanızın sağlanması

• Diğer çalışanlardan izole edilmenizin sağlanması

• Sizinle konuşmanın meslektaşlarınıza yasaklanması

• Size yokmuşsunuz gibi davranılması

3. grup: İtibara Saldırı

• Arkanızdan kötü konuşulması

• Asılsız dedikodu çıkarılması

• Alaya alınmanız

• Akıl hastasıymış gibi muamele görmeniz

• Psikiyatrik değerleme sürecine zorlanmanız

• Herhangi bir özrünüzle alay edilmesi

• El kol hareketleriniz, yürüyüşünüz, sesiniz taklit edilerek alaya alınmanız

• Politik ya da dini inançlarınızla alay edilmesi

• Özel yaşamınızla alay edilmesi

• Milliyetinizle alay edilmesi

• Öz saygınızı etkileyecek bir iş yapmaya zorlanmanız

• Çaba ve başarınızın  haksız bir şekilde değerlendirilmesi

• Kararlarınızın sürekli sorgulanması
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• Küçük düşürücü isimlerle çağrılmanız

• Cinsel imalarda bulunulması

4. grup: Yaşam ve İş Kalitesine Saldırı

• Size önemli görevler verilmemesi

• Görevlerinizin kısıtlanması

• Anlamsız görevleri yapmanızın istenmesi

• Yeteneklerinizden daha düşük görevlerin verilmesi

• Sürekli yeni görevler verilmesi

• Öz saygınızı etkileyen görevler verilmesi

• Gözden düşmeniz için niteliğinizin dışında görevler verilmesi                                              

• Oluşan zararların faturasının size çıkarılması

• İşyerinize ve evinize hasar verilmesi

5. grup: Doğrudan Sağlığı Etkileyen Saldırılar

• Fiziksel olarak zor bir görev yapmaya zorlanmanız

• Fiziksel şiddet uygulanması

• Hafif şiddetle tehdit edilmeniz

• Fiziksel olarak taciz edilmeniz

• Cinsel olarak taciz edilmeniz 

Mobbingin uygulama biçimi, süresi ve şiddeti ile bağlantılı olarak mağdurlar-
da birçok psikososyal rahatsızlık görülebilmektedir. Bunlar, mobbing süreci-
nin ilk aşamasında genellikle her tür durum karşısında nedensiz ağlama, uyku 
bozuklukları, hemen sinirlenme ve konsantrasyon güçlüğü şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. İkinci aşamada ilk aşamadaki belirtilere yüksek tansiyon, mide 
şikâyetleri, depresyon, işyerine gitmek istememe, işe geç kalma gibi belirtiler 
de eklenmektedir. Üçüncü aşamada ise depresyonun şiddeti artmakta, panik 
atak ve endişe durumu ortaya çıkmaktadır. Kazalar ve intihara yönelme, daha 
çok mobbing sürecinin son aşamasında görülmektedir (Namie, 2000 ve Da-
venport vd., 2003 ).
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Mobbing sürecinin sadece kişiler değil, örgüt üzerindeki etkileri de son derece 
önemlidir. Bu süreç, en tepeden en aşağıya kadar örgütün tümünü etkilemekte 
ve birçok huzursuzluğun, çatışmanın ve karışıklığın oluşmasına yol açmakta-
dır. İş kalitesi ve miktarında azalmaya sebep olur, verimliliği düşürür. 

Mobbing  sürecinden sadece hedefler etkilenmemekte, aynı zamanda çalışma 
grupları da etkilenmektedir. Sonuçta işin iyi bir şekilde başarılması için bir 
araya gelinemez. Oluşan karmaşa ve huzursuzluklar örgüt imajına yansımakta 
ve örgütün olumsuz bir şekilde tanınmasına sebep olmaktadır.

Ayrıca, örgütte iş gücü devri yükselmekte, giderek artan huzursuzluk ortamın-
dan ve çatışmadan kaçmak için arayışlar başlamaktadır. Bireylerin, işlerine ve 
örgütlerine aidiyet duyguları azalmakta, daha iyi bir çalışma atmosferi olan 
işyerlerine geçmek için fırsat kollar hale gelmektedirler. Bunun sonucunda, 
yetişmiş bireylerin ayrılması ile örgütte kazanılmış olan tecrübe yitirilmekte, 
yeniden eğitim maliyeti artmaktadır.

Mobbing sürecinin neden olduğu hastalıklar nedeniyle kullanılan izinlerde de 
artış olacaktır. İzin talep eden bireyler sadece sürecin mağdurları olmayacak 
aynı zamanda örgütün diğer çalışanları da oluşan olumsuz ortamdan izin kul-
lanarak uzaklaşmak isteyeceklerdir. Bu durum da örgütün verimliliğini etki-
leyecektir.

MOBBİNGİN MALİYETİ

Mobbing  eylemleri mağdurlarda sadece psikolojik rahatsızlıklara değil, aynı 
zamanda büyük ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Almanya’da bu ra-
kamın 15,3 milyar Euro olduğu ileri sürülmektedir (http://dwelle.de/turkish/
yasam/270845.html). Mobbing süreci sonrası hastalanan kişilerin topluma 
maliyetinin yıllık gelirinden fazla olduğu uzmanlarca ileri sürülmektedir. Öte 
yandan mobbing eylemleriyle karşılaşan pek çok kişi ise yaşadığı gerilimi bir 
hastalık olarak görmediği için tedavi yoluna da gitmemektedir.

Ülkemiz çalışanları yönünden durum biraz daha zordur. Psikolojik açıdan yar-
dım isteme konusu Türk toplumu için henüz çok yeni bir anlayış olduğundan 
çoğunlukla bu konuda hekime başvurulmamaktadır. Öte yandan sürece hedef 
olan bireylerin sağlığının bozulması da bir bakıma bu uygulamaları açığa çı-
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karabilecektir. Ancak yıldırılan mağdurların hekime başvurmaktan çekindiği 
bir ortamda bu sürecin fark edilmesi oldukça güçleşmektedir.

Mobbing sürecinin örgüte bir başka etkisi de çalışanların tazminat talepleri 
olacaktır. Ülkemizde henüz bu süreç yasalarda tanımlanmamış olmasına kar-
şın, bazı devletler, işle ilgili stresin neden olduğu fiziksel ve ruhsal hastalıklar 
için işçilerin tazminat talebini kabul etmiştir. Bu duruma yönelik hukuki sü-
reçler ve yapılacak ödemeler, maliyetleri arttıracaktır (Yücetürk, 2003).    

Mobbingin örgütler ve bireyler üzerinde yarattığı bunca olumsuz etki, içinde 
yaşanılan toplumu da etkilemektedir. Mobbing mağdurlarının ülkelerine eko-
nomik maliyeti göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Leymann’ın 1990 yılında 
yapmış olduğu çalışmalara dayanan verilere göre bir mağdurun yıllık örgüt-
sel maliyeti 30.000 ile 100.000 USD arasında değişmektedir. Ulusal İşyeri 
Güvenliği Enstitüsü Raporu’na göre, ABD’de işyerindeki mobingin çalışan-
lara toplam maliyeti 1992 yılında 4 milyar dolardan fazladır. Avustralya’da  
Griffith Üniversitesi Yönetim Bölümü’nün hazırlamış olduğu rapora göre 
Avustralya’da mobbing, işverenlere yıllık 36 milyar dolara mal olmaktadır. 
İngiltere Ticaret Odası’nın 2000 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre mob-
bing, İngiltere endüstrisine her yıl 2 milyar dolar yük getirmektedir (Komis-
yon Raporu, 2011) .

YASAL MEVZUAT

Dünyada pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da konuya duyarlılığın artı-
şına paralel olarak mobbing ile ilgili koruyucu ve önleyici mesleki güvenlik 
yasaları çıkarılmıştır (Yücetürk ve Öke, 2005; Tınaz vd., 2008).

Ülkemizde ise konuyla ilgili ilk yasal düzenlemelerden biri 4857 sayılı İş Ka-
nunu’dur. 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu, çalışma ortamında 
mobbing açısından yeterli hükümler içermemektedir. Kanun kapsamında yal-
nızla cinsel tacizle ilgili kısmı genişletilerek psikolojik taciz (mobbing) eklen-
miş ve “işveren, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve 
bu nevi tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdür” ifadesine yer verilmiştir ( mevzuat.başbakan-
lık.gov.tr, 2010).  
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25 Aralık 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyo-
nu’nda  görüşülen Borçlar Kanunu Tasarısı’nın “işçinin kişiliğinin korunma-
sı” başlıklı maddesinin cinsel tacizle ilgili kısmı genişletilerek “mobbing” 
eklenmiş ve “İşveren, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğrama-
maları ve bu nevi tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri 
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmiştir ( http:// 
turkhukuksitesi.com, 2010).

Son olarak, 19 Mart 2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de İşyerin-
de Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ne dair bir genelge yayımlanmış 
olup çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin 
alınması uygun görülmüştür (http://memurlar.net, 2011)

1.  İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda 
olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün 
önlemleri alacaktır.

2.  Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü ey-
lem ve davranışlardan uzak duracaklardır.

3.  Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmama-
sı için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.

4.  Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalı-
şanlara yardım ve destek sağlanacaktır.

5.  Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek 
ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili 
tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulacaktır.

6.  Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en 
kısa sürede sonuçlandıracaktır.

7.  Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel 
yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.

8.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve 
sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak 
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amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyecek-
lerdir. 

Bu genelgeye istinaden Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından Ni-
san 2011’de İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Ko-
misyon Raporu yayınlanmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde ve hatta dünyada, daha tanımı konusunda bile bir anlaşmaya va-
rılmamış ve hakkında fazla araştırma yapılmamış olan bu konuyla ilgili bir 
çözüm üretmek oldukça zor görünmektedir. Öncelikle, soruna çözüm olması 
adına atılan adımların işe yarayabilmesi için sorunun tanımlanması ve bu ko-
nudaki farkındalığın arttırılması gerekmektedir.

Mobbingden korunmak ve kurtulmak için alınabilecek önlemler ve iyileştirici 
çalışmalar şöyle sıralanabilir:

• Kurum içi statü ve görev dağılımı gibi hassas konularda belirsizliklere yer 
verilmemeli, herşeyin tanımı ikilemlere sebep olmayacak şekilde açık ya-
pılmalı ve böylece mobbingin doğmasına engel teşkil edecek bir ortam 
oluşturulmalıdır.

• Yönetimde saydamlık sağlanmalı, bunu gerçekleştirmek için kararlara katıl-
maya önem verilmeli ve tüm çalışanların alınan kararlara katılacağı bir ortam 
sağlanmalıdır.  

• Kurumda iletişim sürecinin etkinliği sağlanmalıdır. İyi işleyen bir iletişim 
için dürüstlük ilkesi temel değer olarak kabul edilmelidir. Dürüstlüğün olma-
dığı bir kurumda doğru ve sağlıklı bir bilgi akışının olmayacağı unutulma-
malıdır. Öte yandan iyi bir iletişim kurum içi dedikoduyu da önleyecektir. 

• Şikâyet ve performans değerlendirme mekanizmalarının olabildiğince sağ-
lıklı çalışmasına özen gösterilmelidir. Böylece adaletsizlik olduğu inancı-
na dayalı mobbing hareketlerinin önüne geçilebilecektir.

• İşe alım süreçlerinde, adayların yeterliliklerine bakılırken; kişilik özellik-
lerine ve duygusal zekalarına da önem verilmeli, iş ortamında sorun çıka-
racak kişilik özellikleri olup olmadığına dikkat edilmelidir (Miller, 2000).
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Sonuç olarak mobbingin, kurumlar içinde bulaşıcı bir hastalık gibi olduğu söy-
lenebilir. O yüzden önlenmesi ve tedavisi çok önemlidir. İyileştirici önlemler 
alınmazsa kurumun bütün yaşamsal organlarına yayılabilmektedir. Ne yazık 
ki, gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda çalışan benzer durumdadır fakat ya-
şadıklarının adını koyamamaktadır. Mobbinge maruz kalanlar, yaşadıklarının 
tanımlanmış bir iş yeri sendromu olduğunu, uğradıkları tacizin kendi suçla-
rı olmadığını anlamalı ve bu konuda mücadeleye devam etmelidirler. Aynı 
zamanda psikolojik destek almanın, onları yaşadıkları sendrom karşısında 
verecekleri mücadelede, daha bilinçli ve güçlü kılacağını unutmamalıdırlar. 
Mobbing uygulamalarına karşı alınacak önlemler ve iyileştirme çalışmaların-
da; çalışanların ve işverenlerin konuyla ilgili eğitimi göz ardı edilmemelidir.      
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