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ÖNSÖZ 
2009 yılında “Çalışanların Teşviki ve Güvenliği”, 2010 yılında “Hastanelerin Teşviki ve 
Güvenliği”, 2011 yılında “Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temalarıyla Bakanlığımız 
tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nin 
dördüncüsü “Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik” ana temasıyla 
01-03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir.  

Daha önceki Kongrelerimizde olduğu gibi yoğun katılımın ve paylaşımın beklendiği, 
İlgili tüm paydaşların davet edildiği Kongrede; yurtiçi ve yurt dışından akademisyenler 
ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, 
deneyim ve görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır. 

“Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik” ana temasıyla düzenlenen 
kongrede; sağlıkta akreditasyon, risk yönetimi, sağlıklı çalışma yaşamı, ölçüm kültürü 
ve izlenebilirlik, verimlilik ölçümü ve performans, teşhis ve tedavide hasta güvenliği, 
klinik kalite, iletişim yönetimi, tesis güvenliği, güvenlik raporlama, hasta ve çalışan 
güvenliği ile memnuniyeti konuları teoriden pratiğe yer alacak olup, böylelikle sağlık 
hizmetlerinde performans, kalite ve hasta/çalışan güvenliği uygulamalarının etki alanı-
nın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.   

Kongre kapsamında 95 adet Sözel Bildiri ve 29 adet Poster Bildiri yukarıda bahsedilen 
konularda kamu – özel - üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan akade-
misyenler, sağlık yöneticileri ve çalışanları tarafından sunulacaktır. 17 ana başlık altında 
toplanan bildiriler tüm paydaşların ve katılımcıların paylaşımına sunularak, yapılan 
sağlıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının ve araştırmalarının hizmet 
sunumunda hem yol göstermesi hem de etkili uygulamalar için zemin oluşturması açı-
sından büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Bununla birlikte Kongre kapsamında yürütülen ve sağlıkta kalite, hasta ve çalışan gü-
venliği konularında ülkemizdeki farkındalığı artırarak iyi uygulamaları teşvik etmek ve 
örnek göstermek amacıyla düzenlenen ve 50 adet başvurunun olduğu 3.Ulusal Sağlıkta 
Kalite ve Güvenlik Ödülleri, yüzlerce Hemşire/Ebe çalışanımızın yarıştığı SKS Bilgi 
Yarışmasını kazananlar ve yine yüzlerce fikrin yarıştığı Sağlıkta Kalite Fikirleri Yarış-
masını kazananlar Ödül Töreninde ilan edilecektir. 

Kongreye katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı’na, Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri-
ne, panelistlere, bildiri sahiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. 

 

Kongre Yürütme Kurulu 
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Sandıklı Devlet Hastanesindeki  
Çalışanların Sağlık Taraması  
Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

Ahmet ATASOY1 

ÖZET 
Amaç: Sağlık Çalışanları arasında sağlık taraması prosedürlerin uygulanma durumunu 
tespit etmektir. 
Önemi: Sağlık taramaları hastalığın erken tanısında ve sağlığın geliştirilmesinde önemli 
bir konudur. 
Yöntem: Çalışma 02 -17 Mart 2012 tarihleri arasında Sandıklı Devlet Hastanesi sağlık 
personeli üzerinde yapılmıştır. Çalışmada çalışanlara tanımlayıcı özelliklerini belirleyen 
6, sağlık taraması uygulamalarını belirten 2 olmak üzere toplam 8 sorudan oluşan anket 
formu uygulanarak veriler toplanmış ve SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Çalışanlarda yıllık olarak açlık kan şekeri ölçümü yaptırma oranı % 45,5, kan 
basıncı ölçümü %50, Kolesterol ölçümü %56,7, dışkıda gizli kan tetkiki % 16,6, ma-
mografi % 19, klinik meme muayenesi % 28,5, pap smear yaptırma oranı % 11,7, pros-
tat spesifik antijen tetkiki % 75, PPD testi % 2,6 olarak saptandı. 
Sonuç: Çalışanların sağlık taraması konusunda eğitilmelerinin ve periyodik eğitimlerin 
yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, Sağlık Taraması, Erken Tanı 

ABSTRACT 
Objectıve: To ascertain the extent to which screening procedures are practiced among 
health care workers 
İmportance; Health screening for early detection of illness is a central issue in health 
promotion, 
Method: This study was implemented in Sandıklı State Hospital with the participation 
of the health staff and trainees from 2 to 17 June, 2012.The data were collected by 
application of a questionnaire which consists of 6 items about the descriptive 
characteristics, and 2 items about the screening practices of health workers 
Results Serum glucose measurement (% 45,5), Blood pressure measurement (% 50,0), 
Serum cholesterol determination (% 56,7), Fecal occult blood test (%16,6), 
Mammography (% 19) Clinical breast examination (%28,5), Papanicolaou smear (% 
11,7), Prostate-specifc antigen test (%75) Mantoux test (% 2,6) was found among for 
annual screening. 
Conclusion, it is highly recommendable to carry out training programs and consistent 
periodical supervisions for the health workers 
Key Words: Health Worker, Health Screening, Early Detection 

                                                            
1  Tıbbi Teknolog, Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi, aatasoy15@yahoo.com 
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1. GİRİŞ 

Sağlık çalışanlar; başta kimyasal, biyolojik, fiziksel, psikolojik tehlikeler olmak 
üzere çok çeşitli ve değişik düzeylerde mesleki risklerle karşı karşıya kalmakta-
dırlar (Burgaz,2004;17). 

Sağlık çalışanların mesleki risklerinden korunmasında iş sağlığında diğer iş 
kolları içinde geçerli olan teknik ve tıbbi önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Çalışanlara yönelik olarak da sağlık yönünden belirli aralıklarla izlemek, temas 
ettiği riskler yönünden kontrol etmek, aşı, beslenmenin iyileştirilmesi, eğitim 
gibi koruyucu önlemleri almak gerekmektedir (Çalışkan vd.,2001:141). 

Erken tanı meslek hastalıklarını önlemede ve azaltmada hayati önem taşımakta-
dır. Dünyada bilinen ve uygulanan en yaygın yaklaşımlar tarama programları-
dır. Bu programlarla bireylerin hastalıklara yönelik farkındalık durumunun arttı-
rılması, erken tanının öneminin anlaşılması ve uygun tedavinin yapılması sağ-
lanmaktadır (Nahcivan vd.,2003;34). 

Belirli aralıklarla yapılan taramalar meslek hastalıklarının erken tanısını sağla-
nabildiği gibi hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, diyabetes mellitus hatta 
bazı kanserler gibi çalışma hayatına özgü olmayan ama gerek kişi gerekse top-
lum sağlığı açısından önemli olan sağlık sorunlarının da erken tanısı için çalış-
malar yapılabilir (Bilir,1994:8). 

Tarama programları, bir hastalık ya da bir hastalık komplikasyonu için risk al-
tında olan bir toplumda test ya da fizik muayene yöntemleriyle hastalıkların 
henüz belirtisinin olmadığı bir dönemde tanı konulmasını sağlayan halk sağlığı 
hizmetleridir (Sağlık Bakanlığı,2008;49). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre; tarama, uygulanması hızlı testlerle 
hastalık veya normal dışı özellikler taşıdığı o ana dek göze çarpmış olguların 
öncül belirlenmesidir (Çamlıca vd.,2008:27). 

Diğer taraftan tarama; 1951 yılında ABD Kronik Hastalıklar Komisyonu tara-
fından şöyle tanımlanmıştır: “Tarama, tanınmamış hastalık veya kusurun hızlı 
bir şekilde uygulanabilen testler, incelemeler veya diğer işlemlerle öngörü 
amaçlı olarak belirlenmesidir (Pehlivan, 2007;8). 

Sağlık taraması daha önceki çalışmalarda potansiyel olarak yüksek riskli olduğu 
belirlenen insanlarda fark edilmeyen sağlık risk faktörlerini ya da asemptomatik 
hastalıkları tanımlamak ve semptomlar gelişmeden önce uygulanacak girişim-
lerden fayda görebilmek için tahmin edici yöntemlerin kullanılması olarak ta-
nımlanmaktadır (Bavema, 1998:4). 

Tarama çalışması diğer hizmetlerden ayrı yürütülen bir hizmet olarak düşünül-
memelidir. Bu hizmet sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi ya da 
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kontrolünü içeren ve kesin tanıyı da içerebilen daha geniş bir stratejinin parça-
sıdır(Bavema, 1998:4). 

Erken tanı çalışmalarında tarama programına alınacak hastalıkların da bazı özel-
likleri taşıması gereklidir. Hangi hastalıkların tarama programına alınmasının 
uygun olacağı konusunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş on ilke 
vardır:  

 Hastalığın önemli bir sağlık problemi olması gerekir.  
 Tanı konan hastalarda kimin tedavi edileceği, kimin tedaviye gerek duyul-

madığı bilinmelidir.  
 Tanı ve tedavi için yeterli yöntemlerin olması gerekir.  
 Hastalığın latent veya erken semptomatik evresi olması gerekir. 
 Tarama için kullanılan teknikler etkin olmalıdır.  
 Testler taranan toplumda kabul görmelidir.  
 Hastalığın doğal seyri bilinmelidir.  
 Lokalize hastalığı olanlarda etkin bir tedavi olması gerekir.  
 Taramanın maliyeti kabul edilir olmalıdır.  
 Etkin programın devamlılığı olmalı, bir defalık olmamalıdır (Zorlu, 2004: 

11; Sağlık Bakanlığı, 2008: 49). 

Tarama, görünüşte sağlıklı olan kişilerde hastalık bulunup bulunmadığını belir-
lemek amacıyla yapılan testlerin büyük ölçekte kullanılması sürecidir. Tarama 
testlerinde genellikle bir tanı konulmamakta bunun yerine, belirli bir risk faktö-
rünün bulunup bulunmadığı ve dolayısıyla bireysel takip ve tedaviyi gerektirip 
gerektirmediği belirlenmektedir(Bonita, 2009:114). 

Tarama testleri, görünürde sağlıklı olan ancak belli bir hastalığı taşıması olası 
bireylerle, bu hastalığı taşımayan bireyleri ayırmaya olanak sağlamalıdır. Amaç-
ları tanı koymak değildir. Taramada özellikle kesin sağlıklı olanların belirlen-
mesi önem taşımaktadır (Çamlıca vd., 2008: 28). 

Günümüzde koruyucu sağlık hizmetlerinde, halk sağlığı uygulamalarında, bi-
reyde bulgu yokken hastalığı erken evrede saptamayı amaçlayan çeşitli tarama 
testleri kullanılmaktadır (Pehlivan, 2007: 1).  

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğe göre çalışanlara 
yönelik sağlık taramalarının yapılması çalışan güvenliği uygulamalarının içinde 
sayılmaktadır. 

Sağlık taraması uygulamaları, Hastane Kalite Standartlarının (HKS) Yönetim 
Hizmetleri bölümünde yer almaktadır. HKS içerisinde “ Çalışanların sağlık 
taramaları yapılmalıdır. Sağlık tarama programı hazırlanmalı, program, bölüm 
bazında belirlenen riskler ve uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda hazır-
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lanmalıdır. Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmeli-
dir. Çalışanlara sonuçları hakkında bilgilendirilmeli, sağlık taraması sonuçlarına 
ilişkin bilgi güvenliği sağlanmalıdır” şeklinde ifade edilmektedir (Sağlık Bakan-
lığı,2011: 35). 

2. YÖNTEM 

2.1. Amaç 

Sağlık çalışanların sağlık taraması uygulamalarını değerlendirmektir. 

2.2. Araştırma Evreni, Örnekleme Hacmi 

Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 02-17 Mart 2012 tarihleri arasında Sandıklı Dev-
let Hastanelerinde çalışan 154 sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Araştırma-
ya katılım oranı % 86,0’dır. 

2.3. Verilerin Toplanması  

Araştırmaya ilişkin veriler 8 sorudan oluşan iki bölümlü bir soru formu aracılığı 
ile toplanmıştır. Birinci bölümde, araştırma yapılan kişilerin demografik özel-
liklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde sağlık taraması uygulama-
larına yönelik sorular, bulunmaktadır. 

Anketteki sorular araştırmacı tarafından literatür incelemesi sonucunda oluştu-
rulmuştur. Araştırmaya başlamadan önce uzman değerlendirmesine sunulmuş 
ve daha sonra 10 sağlık personeline uygulanarak ön uygulaması yapılmıştır.  

Verilerin analizinde SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Science) progra-
mı kullanılmıştır. Analizde; anket sorularına verilen cevapların yüzdelik dağılı-
mı hesaplandı.  

3. BULGULAR 

3.1. Sosyo-Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılanların % 39,6’sını hemşireler oluşmaktadır. Katılımcıların % 
46,1’inin ön lisans düzeyinde eğitim aldığı, % 35,1’inin yaşı 35-39 yaş grubun-
da olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Katılımcıların demografik sosyokültürel özellikleri 

UNVAN SAYI % YAŞ SAYI % 

Hekim 17 11,0 20-24 12 7,8 

Hemşire 61 39,6 25-29 17 11,0 

Ebe 23 14,9 30-34 30 19,5 

Sağlık Memuru 18 11,7 35-39 54 35,1 

Laboratuar Teknisyeni  6 3,9 40-44 19 12,3 

Röntgen Teknisyeni 7 4,5 45-49 16 10,4 

Anestezi Teknisyeni 8 5,2 50-54 6 3,9 

Acil Tıp Teknisyeni 7 4,5    

Diğer sağlık Personeli 7 4,5    

EĞİTİM DURUMU      

Lise 35 22,7 Erkek 60 39,0 

Önlisans 71 46,1 Kadın 94 61,0 

Lisans 31 20,1    

Yüksek Lisans 17 11,0    

3.2. Çalışanların Sağlık Taraması Uygulamaları 

Meme kanserine yönelik 40 yaş üzeri kadın sağlık personeli arasında 
mamografik tarama oranı % 19, klinik meme muayene olma oranı % 28,5 ola-
rak belirlendi. 

Serviks kanserine yönelik kadın sağlık çalışanlarında pap smear yaptırma oranı 
% 11,7; pelvik muayene olma oranı % 20,2 olarak belirlendi. 

50 yaş üzeri erkek sağlık çalışanlarında prostat kanseri için PSA tetkiki yaptır-
ma oranı % 75 olarak belirlendi.  

Kolon kanseri için 50 yaş üzeri çalışanlarda dışkıda gizli kan analizi yaptırma 
oranı % 16,6 olarak belirlendi. 

Tüm çalışanlarda obeziteye yönelik düzenli olarak boy ağırlık ölçüm oranı % 
36,4’dür. Diyabetis mellitus taramasında çalışanların % 38,4’ünde açlık kan 
şekeri tetkiki yaptırmıştır. Hipertansiyona yönelik % 50’si düzenli olarak kan 
basıncı ölçümü yapılmıştır. 

35 yaş üzeri erkek sağlık çalışanlarında Kolesterol ölçüm oranı % 56,7; 45 yaş 
üzeri kadın sağlık çalışanlarında kolesterol ölçüm oranı % 66,6 olarak belirlendi. 

Tüm çalışanların % 2,6’ı tüberküloz, % 66,2’i hepatit B, % 53,9’u hepatit C, % 
50’i HIV için analiz yaptırdığı belirlendi. 
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Tablo 2. Çalışanların Sağlık Taraması Uygulamaları 

KANSER  
TARAMALARI 

Yapılan Test Hedef Grup Sağlık Taramasına 
Katılım Oranı 

Mamografi 40 yaş üzeri Kadın 19,0 Meme Kanseri 

Klinik Muayene 40 yaş üzeri kadın 28,5 

Pap smear 21 yaş üzeri kadın 11,7 Serviks Kanseri 

Pelvik Muayene 21 yaş üzeri kadın 20,2 

Koleraktal Kanser Dışkıda Gizli 
kan 

50 yaş üzerindeki-
ler 

16,6 

Prostat Kanseri PSA 50 yaş üzeri erkek 75,0 

KRONİK HASTALIK 
TARAMALARI 

Yapılan Test Hedef Grup Sağlık Taramasına 
Katılım Oranı 

Obezite Kilo ölçümü Tüm çalışanlar  36,4 

Obezite Boy Ölçümü Tüm çalışanlar  36,4 

Diyabet Mellitus AKŞ ölçümü 45 yaş üzerindeki-
ler 

38,4 

Hipertansiyon  Kan Basıncı 
Ölçümü 

Tüm Yetişkinler 50,0 

Diyabet AKŞ 40 yaş üzeri 45,5 

Hipelipedimi Kolesterol 35 yaş üstü erkek 56,7 

BULASICI HASTALIK 
TARAMALARI 

Yapılan Test Hedef Grup Sağlık Taramasına 
Katılım Oranı 

Tüberküloz  Tüm çalışanlar  2,6 

Hepatit B  Tüm çalışanlar  66,2 

Hepatit C  Tüm çalışanlar  53,9 

HIV  Tüm çalışanlar  50,0 

3.3. Sağlık Taraması Sonunda Alınan Danışmanlık Hizmetleri 

Sağlık taraması sonunda çalışanların % 17,5’i sağlık beslenme, % 15,6’sı dü-
zenli egzersiz, % 11,7’si kilo kontrolü,% 13,6’sı demir desteği, %11’i hepatit B 
aşılanması, % 9,1’i grip aşılanması, % 1,9’u tetanoz aşılanması, % 0,6’sı BCG 
aşılanması konusunda danışmanlık hizmeti almışlardır. 
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Tablo 3. Sağlık Taraması Sonunda Alınan Danışmanlık Hizmetleri 

Danışmanlık Hizmeti Sayı % 

Sağlıklı beslenme 27 17,5 

Düzenli egzersiz 24 15,6 

Kilo kontrolü 18 11,7 

Sigara bırakma danışmanlığı 5 3,2 

Aspirin kullanımı 3 1,9 

Folik asit desteği 4 2,6 

Demir desteği 21 13,6 

Menopoz için HRT 1 0,6 

Kalsiyum desteği 4 2,6 

Grip aşılaması 14 9,1 

Tetanoz aşılaması 3 1,9 

BCG aşılaması 1 0,6 

Hepatit B aşılaması 17 11,0 

4. TARTIŞMA 

Serviks kanseri tüm dünyadaki kadın kanserlerinin meme ve rektum kanserin-
den sonra 3.sıklıkta görülenidir. Serviks kolay ulaşılabilir bir organ olduğundan, 
bu organın kanserlerinde Pap smear sayesinde erken tanı yapılabilmekte ve 
prognoz anlamlı ölçüde iyileşmektedir (Özgül,2007:349). 

Amerikan Kanser Derneğinin (ACS) ve Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Kole-
ji (ACOG) önerilerine göre taramanın başlangıç yaşı seksüel aktivite başladık-
tan 3 yıl sonra veya en geç 21 yaşında olmalıdır Tarama aralıkları ise; ACS’e 
göre konvansiyonel sitolojiyle yılda bir veya sıvı bazlı Pap smear ile iki yılda 
bir; ACOG’a göre ise hangi teknikle olursa olsun yılda bir olmalı-
dır(Özgül,2007: 53). ACOG önerilerine göre hayatı boyunca her hangi bir dö-
nemde veya halen seksüel aktif olan veya 21yaşına gelmiş olan tüm kadınlar 
yıllık pelvik muayene yaptırmalıdır (Ozan,2005: 37). 

Metin Demircier ve arkadaşlarının (2007) Aksaray Devlet Hastanesinde yapmış 
oldukları çalışmada sağlık personeli arasında pap smear yaptırma oranını % 10, 
Dönmez’in (2007) Şişli Devlet Hastanesinde yaptığı çalışmasında %32,8 olarak 
saptamışlardır.  

Çalışmamızda sağlık personeli arasında son bir yıl içinde pap smear yaptırma 
oranı % 11,7 olarak saptanmıştır. Sağlık Çalışanlarında pap smear yaptırma 
oranı Demircier ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışma ile uyumludur. 
Dönmez’in yaptığı çalışmaya göre pap smear yaptırma oranı oldukça düşüktür.  
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Oranratanaphan ve arkadaşlarının (2010) Naresuan üniversite hastanesinde sağ-
lık çalışanlarında yaptıkları çalışmada serviks kanserinin erken tanısına pelvik 
muayene olma oranını %27,6 olarak saptamışlardır. 

Çalışmamızda 20 yaş üzeri kadın sağlık personeli arasında son bir yıl içinde 
pelvik muayene olma oranı % 20,9 olarak saptanmıştır. Oranratanaphan ve ar-
kadaşlarının yaptığı çalışmaya göre pelvik muayene olma oranı oldukça düşüktür.  

Kadın sağlık çalışanlarında pap smear yaptırma oranı ve pelvik muayene olma 
oranının düşüklüğü çalışanların serviks kanseri ve erken tanısı hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmadıklarını düşündürmektedir. 

Prostat kanseri tarama programlarının amacı, hastalığın semptom vermediği 
evrede tanıyarak, erken tedavi ile doğal seyrini değiştirmektir. Amerika Üroloji 
Birliği (AUA) 50 yaşın üzerinde taramayı önermekte, siyah ırk ve aile öyküsü 
gibi risk gurubunda olanlarda araştırmanın 45 yaşında başlaması gerektiğini 
belirtmektedir. Amerika Kanser Topluluğu (ACS) hem eski hem de 1997’de 
tekrar gözden geçirdiği rehberde, PSA ve rektal muayenenin yıllık yapılmasını, 
50 yaşında tarama programlarının başlatılmasını önermektedir (Zorlu, 2004: 10). 

Chan ve arkadaşlarının (2006) doktorlar üzerinde yaptığı çalışmada 50 yaş üzeri 
yaşlı erkek hekimlerin % 87 ve 50 yaş altı hekimlerin % 21’i tarama amaçlı 
PSA testini yaptırdığını saptamıştır. Silva ve arkadaşlarının (2010) Brezilya 
Sağlık Çalışanları üzerinde yaptıkları çalışmada Prostat kanseri taraması amaçlı 
PSA yaptırma oranı % 65,7 olarak saptamışlardır.  

Çalışmamızda 50 yaş üzeri erkek sağlık personel arasında son bir yıl içinde 
tarama amaçlı PSA yaptırma oranı % 75,0’dır. Silva ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmaya göre PSA yaptırma oranı oldukça yüksektir. Erkek sağlık çalışanla-
rında PSA yaptırma oranının yüksekliği prostat kanseri ve PSA hakkında yeterli 
bilgiye ve duyarlılığa sahip olduklarını düşündürmektedir. 

Kolorektal kanser gelişmiş ülkelerde; ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan 
önemli bir hastalıktır. Ülkemizde ise en sık görülen 10 kanser sıralamasında 
7,24/100.000 insidans ile 7. sırada olup (2004 KSDB verileri), yılda yaklaşık 
5000 yeni vaka görülmekte ve yaklaşık 3200 kolorektal kansere bağlı ölüm 
gerçekleşmektedir. Kolorekt-al kanser taraması 50-75 yaş arası sağlıklı birey-
lerde gaitada gizli kan, sigmoidoskopi veya kolonoskopi ile kolorektal kanser 
taraması önerilir. Yöntemlerin risk ve yararları değişir (Şahin 2009:56; Fidaner 
2007:330). 

Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında ideal yöntem tarama bir 
yılda bir uygulanacak gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir yapılacak 
kolonoskopi yöntemleri ile yapılacak olan taramadır(Sağlık Bakanlığı,2009:2).  
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Nguyen ve arkadaşlarının (2010) Amerika’daki Çinli Sağlık personeli üzerinde 
yaptığı çalışmada kolorektal kanser taranası için gizli kan testi yaptırma oranı % 
55,7 olarak saptamışlardır.  

Çalışmamızda 50 yaş üzeri çalışanlarda dışkıda gizli kan tetkiki yaptırma oranı 
ise % 16,6’dır. Nguyen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre dışkıda gizli 
kan tetkiki yaptırma oranı oldukça düşüktür. Sağlık çalışanlarında kolon kanseri 
ve erken tanısı hakkında yeterli bilgiye ve duyarlılığa sahip olmadıklarını dü-
şündürmektedir. 

Meme kanseri yaşla sıklığı artmaktadır. Mortalite hızı düşmesine rağmen hala 
kadınlar için mortalitesi ikinci yüksek olan kanserdir (Dikici 2010:51). Meme 
kanseri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar arasında en sık görülen 
kanser türüdür. Meme kanserinin erken tanısında mamografi ve klinik meme 
muayenesi oldukça önemlidir(Avcı vd., 2007:120). 

Meme kanserinde mortaliteyi azaltmanın en etkin yöntemi erken tanıdır. Ma-
mografi halen erken tanıda en başarılı görüntüleme yöntemi olmanın yanı sıra 
ucuz, kolay uygulanır ve kolay erişilebilir olma özellikleri ile tarama için en 
uygun yöntemdir. Mamografinin yüksek duyarlılığına rağmen, meme kanserle-
rinin yaklaşık % 5-10’u mamografi bulgusu vermeksizin fizik muayene bulgula-
rı ile ortaya çıkar. Bu nedenle mamografi ile tarama fizik muayene ile birlikte 
yapılmalıdır (Haydaroğlu, 2007: 109). 

Ülkemizde yapılan tek çalışmada Türkiye’de meme kanserinin %50‘sinin 50 
yaş altında geliştiği izlenmiştir. Bu nedenle 40 yaştan itibaren her yıl düzenli 
mamografi kontrolü özellikle ülkemiz kadınları için önem taşımaktadır 
(TURKRAD,2011:2). 

Memenin tamamının filminin çekilmesinin mümkün olmadığı durumlar ile ka-
dınlardan yaşı genç olanlarda mamografinin etkililiğinin tartışmalı olarak nite-
lendirildiği durumlarda, mamografinin etkisi sınırlı olacağı için, klinik meme 
muayenesi yapılmasının olumlu sonuçlar vereceğine işaret edilmekte-
dir(Somunoğlu,2009:113) 

Amerikan Kanser Cemiyeti, Amerikan Radyoloji Koleji, Amerikan Tıp Birliği 
ve diğer organizasyonlar 40 yaşından itibaren 1-2 yılda bir mamografı ve klinik 
meme muayenesi, önermektedir. 

Akhigde ve arkadaşlarının (2009) Benin City’de kadın sağlık çalışanları üzerin-
de yapmış oldukları çalışmada sağlık personelinin % 3,1’i son bir yıl içinde 
mamografi çektirdiklerini saptamışlardır. Odusanya (2001) yaptığı çalışmada 
hemşirelerin % 7,9’ ü son üç yıl içinde bir kez mamografi çektirdiğini saptamış-
lardır. 

Dişcigil ve arkadaşlarının (2007) yapmış oldukları çalışmada sağlık personeli 
arasında klinik meme muayene olma oranını % 46,2 olarak saptamışlardır. 
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Odusanya (2001) yaptığı çalışmada hemşirelerin % 28,9 ü klinik meme muaye-
nesi olmuş olduklarını saptamışlardır. Adika ve arkadaşlarının (2012) hemşire-
lerde yapmış oldukları çalışmada klinik meme muayenesi oranını % 7,6 olarak 
saptamışlardır. 

Çalışmamızda kadın sağlık çalışanları arasında meme kanserine yönelik ma-
mografi çektirme oranı % 19 ve klinik meme muayene olma oranı % 28,5 ola-
rak belirlendi. Mamografi çektirme oranı ve Klinik meme muayenesi olma oranı 
Adika ve Odusanya’nın yapmış oldukları çalışmalara göre oldukça yüksektir. 
Bu oranların yüksekliğinde Sağlık Bakanlığının yürüttüğü meme kanseri ve 
kendi kendine meme muayenesi programların etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Günümüzde dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde obezite prevalansı art-
maktadır. Kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, 
kas iskelet sistemi hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasına, yaşam kalitesinin 
azalmasına ve ölümlere yol açan obezite, sadece küresel boyutta bir halk sağlığı 
problemi olmakla kalmayıp, ülke ekonomilerine olumsuz yönde etki eden bir 
unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2010:15). Obezite 
tanısında kullanılan kriterler daha çok hastalık oluşturan vücut ağırlığının belir-
lenmesine yönelik pek çok yöntem olmasına rağmen basit bir gözlem, BKİ ve 
bel çevresi ölçümü obezite tanısı için genellikle yeterlidir (TEMD, 2011: 53).  

Tüm erişkinlerde obesiteye yönelik periyodik olarak boy ve kilo ölçümü tara-
ması tavsiye ediliyor. Türkiye’de obezite prevalansı gelişmiş batılı ülkelerden 
aşağı kalmamakta, Ülkemizde sağlık çalışanlarında obezite oranı 18,6’dir (Sağ-
lık Bakanlığı, 2011: 24).Tüm erişkinlerde obesiteye yönelik periyodik olarak 
boy ve kilo ölçümü taraması tavsiye edilmektedir.  

Çalışmamızda periyodik olarak boy ve kilo ölçüm oranı % 36,4’dür. Bu sonuç 
sağlık çalışanlarında obezite konusunda yeterli bilgiye ve duyarlılığa sahip ol-
madıklarını düşündürmektedir 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmamızın sonuçlarına göre mamografi tarama oranı % 19; klinik meme 
muayene olma oranı % 28,5; pap smear yaptırma oranı % 11,7; pelvik muayene 
olma oranı % 20,2; dışkıda gizli kan analizi yaptırma oranı % 16,6; düzenli 
olarak boy ağırlık ölçüm oranı % 36,4 olarak belirlendi. 

Çalışma verileri doğrultusunca şu önerilerde bulunabilir. 

 Çalışan güvenliği ve sağlığı eğitim programlarında meslek hastalıkları ve 
sağlık taraması konularına yer verilmelidir,  

 Çalışanlarda sağlık taramasının yarar algısı yükseltilmelidir  

 Çalışanlarda sağlık taramasına yönelik öz-etkililik algısının geliştirilmelidir,  
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 Algılanan engeller belirlenip, engeller ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır 

 Sağlık taramalarına yönelik hatırlatıcıların kullanılmalıdır,  

 Çalışanlarda farkındalığın arttırılması ile erken tanı davranış göstermeleri 
sağlanabilir.  
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Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Tolere ve 
Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi 

 
Ahmet ATASOY1 

Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK2 
Ayşe ERTÜRK3 

Ü. Gülsüm ÖKSÜZ4 

ÖZET 
Kullanıcının kabulü ve iyi bir cilt toleransı alkol bazlı el antiseptiği seçiminde en önemli 
kriterlerinden biri olarak kabul edilir.  

Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rize Eğitim ve Araştırma 
ve Sandıklı Devlet Hastanesinde 334 sağlık çalışanı üzerinde alkol bazlı el antiseptiği-
nin tolere ve kabul edilebilirliğini değerlendirilmesi için 01 Mart – 20 Mayıs 2012 tarih-
leri arasında Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından geliştirilen “Alkol Bazlı El Antiseptiği-
nin Tolere Ve Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi Protokolu” kullanılarak yapıl-
mıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcıların % 53,3’ü hemşire-ebeden 
oluşmaktadır. Katılımcıların % 42,8 el antiseptiğin rengini, % 60,4’ü kokusunu,  
% 73,3’ü yapısını, % 61,6’si kurutma etkisini, % 83,8’i kullanım kolaylığını, % 76,6’sı 
kurutma hızını beğenmişlerdir.  

El antiseptiğinin tolere edilebilirliği düşüktür.  

Ürün değiştiği zaman el hijyeni bağlılığını değerlendirmek için ileri çalışmalara ihtiyaç 
vardır.  

Anahtar Kelimeler: Tolerabilite, Kabul Edilebilirlik, Alkol Bazlı El Antiseptiği 

Abstract 

User's acceptance and good skin tolerability are considered among the most important 
criteria for the selection of an alcohol-based handrub. 

This study was carried out on 334 hospital employees from 01 March -20 May 2012 to 
evaluate the Tolerability and Acceptability of Alcohol-based Handrub in Recep Tayyip 
Erdoğan University Faculty of Medicine Rize Education and Research Hospital and 
Sandıklı State Hospital.. This study used Protocol for Evaluation of Tolerability and 

                                                            
1  Sandıklı Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü aatasoy15@gmail.com 
2  Yar. Doç. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 
3  Yar. Doç. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 
4 Sandıklı Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 
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Acceptability of Alcohol-based Handrub in Use or Planned to be Introduced developed 
by the World Health Organisation. This study was analyzed by using SPSS11.5 softwa-
re programme.  

While 53,3 % of the participants are nurse and midwife. Color (42,8 %), smell (60,4 %), 
texture (73,3%) speed of drying (76,6 %) of was more pleasant. 

The overall mean tolerability to hand rubs was lower. Further studies are needed to 
assess whether hand hygiene adherence improves when product is changed.  

Key Words: Tolerability, Acceptability, Alcohol-Based Handrub 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde gittikçe önem kazanan hastane enfeksiyonları modern tıbbın en 
önemli problemleri arasında yer almakta olup, hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde etkisini göstermektedir. Gelişmiş ülkelere sağlık hizmetleriyle 
ilişkili enfeksiyonların prevelansı % 5,1 – 11,6 gelişmekte olan ülkelerde ise % 
5,7 – 19,1 arasında değişmektedir (Pittet, 2010;8). 

Hastane infeksiyonu sonucu ABD’de her yıl 2-2.5 milyon olgu, 80-100 bin 
ölüm ve buna bağlı olarak 5 milyar dolar ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır 
(Günaydın,2011;134). Hastaneye yatan hastaların %5-%15’inde hastane 
infeksiyonu gelişebilmektedir. İnfeksiyon kontrol önlemleri ile bu 
infeksiyonların %30’u önlenebilmektedir. Hastane çalışanlarının el hijyeni ve 
antisepsisi, tek başına hastane infeksiyonlarının yayılımını önlemede kontrol 
edilebilir en önemli faktördür (Albay, 2005;41). 

Hızlı etki eden ve geniş spektrumlu, mükemmel mikrobisidal özelliği, lavabo ve 
diğer araçlara erişim olmadığında el temizliği için su kullanımını gerektiren 
faaliyetlerin yerine kullanılması, el hijyeni için gereken zamanı azaltması, 
maliyetleri azaltması gibi nedenlerinden dolayı Dünya Sağlık Teşkilatı alkol 
bazlı formülasyonu tavsiye etmektedir (WHO,2006;46). 

Dünya Sağlık Teşkilatı, 1000 yatılan gün başına en az 20 litre alkol esaslı el 
antiseptiği tüketilmesini önermektedir (WHO,2010;4). Yapılan çalışmalarda 
bölümlere göre alkol esaslı antiseptik tüketiminde farklılıklara görülmektedir. 
Ortalama yatılan gün başına cerrahi servisinde 77 ml, dâhiliye servisinde 59 ml, 
pediatri servisinde 99 ml tüketildiğini saptanmıştır (Reichardt,2009;9). 

Alkol bazlı el antiseptikleri isopropanol, etanol, n-propanolden biri tek başına 
veya bunlardan ikisinin kombinasyonu şeklinde kullanılmaktadır (Erol, 2009; 
449). Alkol içeren el antiseptikleri sıvı, köpük, jel gibi değişik formülasyonlarda 
kullanıma sunulmuştur. (Karabey,2008;10). 

Alkoller, sağlık çalışanlarının el hijyeninde sabun/antimikrobiyal sabuna göre 
daha etkilidir. En yüksek etkiyi % 60-90 konsantrasyonunda göstermekte-
dir(Erol,2009;449, Günaydın 2011;143). 

Uygulama süresi amaca göre 20 saniye ile bir dakika arasında değişir. Miktar 
tüm eli ıslatacak kadar olmalıdır. Yani en az 3-5 mL kullanılmalıdır 
(WHO,2006;36). İdeal olarak bir antiseptik solüsyonda aranan en önemli özel-
likler arasında hızlı ve uzun süreli etkili olabilmesi, irritan olmaması veya mi-
nimal düzeyde olması, stabilitesini uzun süreli muhafaza edebilmesi, ucuz ve 
kolay kullanılabilir olması sayılabilir (Albay, 2005;46). 
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Alkol esaslı el antiseptiklerinin kullanımı sınırlandıracak bilinen yan etkileri 
yoktur. En önemli istenmeyen özellikleri cilt kuruluğu yapmalarıdır. Ellerde 
kuruluk ve dermatit oluşturma riski su ve sabunla yapılan yıkamalardan çok 
daha düşüktür (Bilici,2008;19,Albay, 2005;47). 

Sağlık çalışanları arasında, el hijyen ürünleri ile ilgili temas dermatitlerini 
azaltmak için potansiyel stratejiler arasında irritan ajanlarla (özellikle anyonik 
deterjanlar ile) temas sıklığını azaltmak, yüksek irritasyon potansiyeli olan ajan-
lar yerine cilde daha az zarar veren ürünlerin tercih edilmesi, personelin kontakt 
dermatit riskleri konusunda eğitilmesi, nemlendirici cilt bakım ürünlerinin ve 
koruyucu kremlerin kullanılması sayılmaktadır (Albay, 2005; 47). 

El hijyenine yüksek oranda bir uyum elde etmek için sağlık çalışanlarının 
eğitime ve kabul edilebilir el hijyeni ürünlerine ihtiyacı vardır. El temizleme 
ajanlarının seçimi, el hijyeninin desteklenmesindeki temel bir unsurdur. Ürün 
seçimindeki ana belirleyiciler, antimikrobiyal profil ve kullanıcı kabulüdür 
(WHO,2006;62). 

Sağlık çalışanlarının bir el hijyeni ürününü kabul etmesini etkileyebilecek 
faktörler arasında dermal tolerans ve ürüne, kokusuna, kıvamına ve rengine 
gösterilecek deri reaksiyonları bulunmaktadır (WHO,2006;62). 

Etkin bir karşılaştırma yapmak amacıyla her bir ürün, en az iki ila üç haftalık bir 
dönem boyunca denenmelidir. El hijyeni ürünlerine gösterilen deri reaksiyonu, 
düşük rölatif nem nedeniyle artabilir. Bu nedenle, örneğin kuzey yarımkürede 
kış aylarında ortaya çıkan kuru hava, pilot deneme sırasında göz önünde 
bulundurulmalıdır; düşük rölatif nemin olduğu kuru dönemlerde yeni ürünlerin 
kullanıma sunulması önlenmelidir. Kuruluk ve iritasyon, sonuçların 
genellenmesini sağlayacak yeterli sayıda sağlık çalışanıyla değerlendirilmelidir 
(WHO, 2006;62). 

Öz değerlendirmeye dayalı anketler, sağlık çalışanlarının el hijyeni ürünlerini 
kabulünü değerlendirecek faydalı araçlardır. Bu amaçla Dünya Sağlık Teşkilatı 
tarafından “Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Tolerabilite ve Kabul Edilebilirliği 
Değerlendirilmesi Protokolü” hazırlanmıştır. Bu protokolde tek bir ürün (Yön-
tem 1) ve birden fazla ürünün (Yöntem 2) tolerabilite ve kabul edilebilirliği 
değerlendirilmesi için iki yöntem önerilmiştir. (WHO,2009;1). Bu yöntemlerde 
subjektif değerlendirme ve objektif değerlendirme yapılır. Objektif değerlen-
dirmede gözlemci, sağlık çalışanının cilt durumunu değerlendirmek için bir 
ölçek kullanır. Subjektif değerlendirmede sağlık çalışanların ürünün kabul edi-
lebilirliği ve cilt toleransını ve tüm risk faktörleri değerlendirmek için tasarlan-
mış bir anket kullanılır WHO,2009:1). 
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Bu yöntemlerin kullanımı belirli bir ürünü kullananların görüş ve deneyimleri 
dikkate alındığında alkol bazlı el antiseptiği seçim süreci için önemli bir katma 
değer sağlar (WHO, 2009;1). 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rize 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sandıklı Devlet Hastanelerinde kullanılan 
alkol bazlı el antiseptiğinin tolere edilebilirliğini ve kabul edilebilirliğini değer-
lendirmektir. 

Sandıklı Devlet Hastanesinde kullanılan alkol bazlı el antiseptiğinin içeriğinde 
63,14 gr propanol ve 0,115 gr. 1,3 butandiol, lanolin-prolioksietilen, parfüm ve 
saf su bulunmaktadır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rize Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde kullanılan alkol bazlı el antiseptiğin içeriğinde 55,7gr etanol ve 21 
gr propanol, diizopropil adipod, makrogal 6 gliserol kaprilokaprat, 
dekspantenol, flair parfüm yağı, allotoin ve saf su bulunmaktadır. 

Araştırmaya ilişkin veriler; 35 adet soru ve ifadeden oluşan toplam 6 bölümlü 
bir soru formu aracılığı ile elde edilmiştir. Birinci bölümde, araştırmaya katılan 
kişilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde el 
hijyeni uygulama sıklığının değerlendirilmesine yönelik sorular, üçüncü bölüm-
de alkol esaslı el hijyeni ürünü kullanımını zorlaştıran sorular, dördüncü bölüm-
de alkol esaslı el antiseptiğinin değerlendirilmesine yönelik sorular, beşinci 
bölümde katılımcının cilt durumunun değerlendirmesine yönelik sorular, altıncı 
bölümde ise cilt toleransını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesine yönelik 
sorular bulunmaktadır. 

Araştırma anketinde kullanılan sorular Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından “Alkol 
Bazlı El Antiseptiğin Tolerabilite ve Kabul edilebilirliği Değerlendirilmesi Pro-
tokolündeki Yöntem 1’den alınmıştır. 

Çalışanın, kendisini baskı altında hissetmemesi ve özgür iradesiyle anket soru-
larını yanıtlayabilmesi için, anket formu kendilerine verilmiş ve bir süre sonra 
toplanmıştır. Böylelikle, sorulan sorulara objektif yanıtların verilebilmesi sağ-
lanmaya çalışılmıştır. 

Alkol bazlı el antiseptiğini değerlendiren ifadeler olumsuzdan (nahoş, çok ya-
pışkan, çok irrite, çok zor) olumluya (hoş, hiç yapışkan değil, irrite değil, çok 
kolay) doğru 1 ila 7 arasında puanlanmıştır. Cilt durumunu değerlendirilmesin-
deki ifadeler anormalden (1) normale doğru (7) puanlanmıştır.  
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Alkol bazlı el antiseptiğinin kabul edilebilirlik kriteri ise renk ve koku öğelerine 
verilen puanların % 50’si 4 üstünde olmasıdır. Deri tolerabilite için kriter ise 
tüm öğelerde verilen puanların % 4 puan olmasıdır (WHO,2009). 

Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizler için SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for Windows 11.5 programı kullanılmıştır. Çalış-
ma verileri değerlendirilirken aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplan-
mıştır. İstatistiksel analizde ki kare testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0.05 
olarak alınmıştır. 

3. BULGULAR  

3.1. Sosyo-demografik bulgular 

Çalışmaya katılanların % 53,3’ünün hemşirelerden oluştuğu, % 19,8’inin cerra-
hi kliniklerde çalıştığı ve % 69,8’inin kadın olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Devlet Hastanesi 
n =143 

Üniversite Hastanesi 
n = 191 

Toplam 
n = 334 

 

Sayı % Sayı % Sayı % 
Hekim 29 20,3 48 25,1 77 2,1 

Hemşire 70 49,0 108 56,5 178 53,3 

Sağlık Memuru 37 25,9 16 8,4 53 15,9 

Diğer Sağlık Personeli* 7 4,9 19 9,9 26 7,8 
ÇALIŞTIĞI ÜNİTE       
Dahiliye Servisi  10 7,0 38 19,9 48 14,4 
Cerrahi Servisi 8 5,6 58 30,4 66 19,8 

Ameliyathane 22 15,4 8 4,2 30 9,0 
Yoğun Bakım Ünitesi 5 3,5 28 14,7 33 9,9 
Acil Servisi 19 13,3 6 3,1 25 7,5 
Doğum Servisi 10 7,0 4 2,1 14 4,2 
Diyaliz Ünitesi 10 7,0 6 3,1 16 4,8 

Çocuk Servisi 10 7,0 3 1,6 13 3,9 

Poliklinikler 36 25,2 7 3,7 43 12,9 
Röntgen 8 5,6 1 0,5 9 2,7 

CİNS       

Kadın 95 66,4 138 72,3 233 69,8 

Erkek 48 33,6 53 27,7 101 30,2 

* (Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, TıbbiTeknolog, Psikolog) 
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3.2. El Hijyeni Uygulaması İle İlgili Bulgular  

3.2.1. Ortalama hasta temas sayısı 

Genel olarak katılımcıların % 59’u bir iş gününde ortalama 15’den fazla hasta 
ile temas ettiklerini ifade etmişlerdir. Devlet hastanesindeki katılımcıların % 
46,2, Üniversitesi hastanesindeki katılımcıların % 59’su bir iş gününde ortalama 
15 den fazla hasta temas etmektedir. İki hastanedeki ortalama hasta teması ara-
sındaki fark anlamlıdır (χ²= 30,077 p< 0,001). 

Tablo 2. Bir iş günü içinde ortalama hastalarla temas sayısı 

Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi Toplam Bir iş günü içinde 
ortalama hastalarla 
temas sayısı Sayı % Sayı % Sayı % 

1- 5 arası  29 203 27 14,1 56 16,8 

6-10 arası  13 9,1 22 11,5 35 10,5 

10- 15 arası  35 24,5 11 5,8 46 13,8 

15’ten fazla 66 46,2 131 68,6 197 59,0 
TOPLAM 141 100,0 191 100,0 334 100,0 

 (χ²= 30,077 p< 0,001) 

3.2.2. Ortalama El Hijyeni Uygulama Sıklığı 

Katılımcıların % 53,0’ü bir iş gününde ortalama olarak 15’den fazla el hijyeni 
uygulaması yaptıklarını ifade etmektedirler. Devlet hastanesindeki katılımcıla-
rın %47,6, Üniversitesindeki katılımcıların % 53,0’ü bir iş gününde ortalama 15 
den fazla el hijyeni uygulaması yapmaktadırlar. İki hastanedeki ortalama el 
hijyeni uygulama sıklığı arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamsız bulunmuş-
tur (χ²= 5,610 p= 0,137). 

Tablo 3. Bir iş günü içinde ortalama el hijyen uygulama sıklığı 

Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi Toplam Ortalama bir iş 
gününde el hijyeni 
uygulama sıklığı Sayı % Sayı % Sayı % 

1- 5 arası  20 14,0 22 11,5 42 12,6 

6-10 arası  22 15,4 33 17,3 55 16,5 

10- 15 arası  33 23,1 27 14,1 60 18,0 

15’ten fazla 68 47,6 109 57,1 177 53,0 
TOPLAM 143 100,0 191 100,0 334 100,0 
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3.3. Alkol Esaslı El Antiseptiği Kullanımı İle İlgili Bulgular  

3.3.1. Alkol bazlı el antiseptiğinin kullanma süresi 

Katılımcıların % 37,1’i alkol bazlı el antiseptiğini 24 aydan fazla kullandığını 
ifade etmektedirler. Devlet hastanesindeki katılımcıların % 39,9’u alkol bazlı el 
antiseptiğini 19-24 aydan beri kullanmaktadır. Üniversite hastanesindeki katı-
lımcıların % 47,6’sının alkol bazlı el antiseptiğini 24 aydan fazla kullanmakta 
olduğu tespit edilmiştir. İki hastanedeki alkol bazlı el antiseptik kullanma süre-
leri arasında fark anlamlıdır (χ²= 75,179 p< 0,001). 

Tablo 4. Alkol bazlı el antiseptiğinin kullanma süresi 

Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi Toplam Alkol bazlı el 
antiseptiğinin 
kullanma süresi Sayı % Sayı Sayı % Sayı 

İlk kez 1 0,7 7 3,7 8 2,4 

6 ay 6 4,2 29 15,2 35 10,5 
7-12 ay 27 18,9 34 17,8 61 18,3 
13-18 ay 19 13,3 20 10,5 39 11,7 
19-24 ay 57 39,9 10 5,2 67 20,1 
24 aydan fazla 33 23,1 91 47,6 124 37,1 
TOPLAM 143 100,0 191 100,0 334 100,0 

(χ²= 75,179 p< 0,001) 

3.3.2. Alkol Bazlı El Antiseptiği Kullanılan El Hijyeni Endikasyon Sayısı 

Katılımcıların % 24,9’u karşılaştıkları el ovma fırsatının 5 endikasyonunda al-
kol bazlı el antiseptiğini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Devlet hastanesindeki 
katılımcıların % 28’si alkol bazlı el antiseptiğini 3 endikasyonda kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Üniversite hastanesindeki katılımcıların % 29,9’u alkol bazlı el 
antiseptiğini 5 endikasyonda kullandıklarını ifade etmektedirler. İki hastanedeki 
alkol bazlı el antisepti kullanılan el hijyeni endikasyonu arasındaki fark anlam-
lıdır (χ²= 12,246 p= 0,032). 

Tablo 5. Alkol bazlı el antiseptiği kullanılan el hijyeni endikasyon sayısı 

Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi Toplam Alkol bazlı el antisep-
tiğinin kullanma süresi Sayı % Sayı % Sayı % 
Hiç 21 14,7 23 12,0 44 13,2 
1 endikasyon 13 9,1 10 5,2 23 6,9 
2 endikasyon 26 18,2 25 13,1 51 15,3 
3 endikasyon 40 28,0 40 20,9 80 24,0 
4 endikasyon 17 11,9 36 18,8 53 15,9 
5 endikasyon 26 18,2 57 29,8 83 24,9 
TOPLAM 143 100,0 191 100,0 334 100,0 

(χ²= 12,246 p= 0,032) 
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3.4. Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Kabul Edilebilirliğinin  
         Değerlendirilmesi 

Alkol bazlı el antiseptiğin kabul edilebilirlik kriteri ise renk ve koku öğelerine 
verilen puanların % 50’si 4 ve 4’ün üzerinde üstünde olmasıdır. 

WHO’nun alkol bazlı el antiseptiğin kabul edilebilirlik kriterleri göz önüne 
alındığında devlet hastanesinde kullanılan alkol bazlı el antiseptiğinin elleri 
kurutma etkisi kullanıcılar tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmiştir. 
Üniversite hastanesinde kullanılan alkol bazlı el antiseptiğinin yapışkanlığı, 
irrite ediciliği, elleri kurutma etkisi, alkolün ellerde kuruma hızı kullanıcılar 
tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 6. Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Kabul edilebilirlik Oranları 

 Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi Genel Olarak 

1.Rengi 81,8 74,8 42,8 

2.Kokusu 73,4 50,7 60,4 

3.Yapısı 77,6 70,1 73,3 

4.İrittasyon 75,5 58,1 65,5 

5.Kurutma etkisi 65,7 58,6 61,6 

6.Kullanım kolaylığı 83,9 83,7 83,8 

7.Kuruma hızı 81,8 73,2 76,6 

8.Uygulama 79,7 75,3 77,2 

3.5. Cilt Durumunun Değerlendirilmesi 

Deri tolerabilite için kabul edilebilirlik kriter ise tüm öğelerde verilen puanların 
% 75’sinin (WHO,2009). Her iki hastanedeki alkol bazlı el antiseptik kullanıcı-
ların kendi kendine cilt durumunu görünüm, bozulmamışlık, nem, hassasiyet 
açısından yaptıkları değerlendirmelerinde cilt toleransı kabul kriterlerinin altın-
da olduğu görülmektedir. 

Tablo 7. Cilt durumunun değerlendirilmesi 

 Devlet 
Hastanesi 

Üniversite 
Hastanesi 

Genel 
Olarak 

1. Görünüm (esnek, kızarık, lekeli, döküntülü) 72,0 58,6 64,4 

2. Bozulmamışlık (Çatlaklar) 73,7 62,2 67,1 

3. Nem durumu (Kuruluk) 69,2 56,0 61,8 

4. Hassasiyet (Kaşıntı, yanma, kırıklık) 70,0 54,0 62,4 
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3.6. Cilt Toleransını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 

Katılımcıların kendisinin cilt rengini değerlendirmesinde % 44,6’sı cilt renginin 
beyaz, % 28,7’sinin açık kahverengi olduğunu belirtmişlerdir. İki hastane çalı-
şanlarının cilt renkleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (χ²= 8,615 p= 
0,071). 

Tablo 8. Katılımcıların Cilt rengi  

Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi Toplam 
CİLT RENGİ 

Sayı % Sayı % Sayı % 
Çilli ve çok açık  19 13,3 21 11,0 40 12,0 

Beyaz  69 48,3 80 41,9 149 44,6 

Açık kahve  30 21,0 66 34,6 96 28,7 

Koyu kahve 25 17,0 24 12,6 49 14,7 

TOPLAM 143 10,00 191 100,0 334 100,0 

(χ²= 8,615 p= 0,071). 

3.7. Allerjik Durumlarının Değerlendirilmesi  

Katılımcıların kendi kendine cilt toleransını etkileyen faktörleri değerlendirme-
sinde % 56,’sında irrite dermatit, % 23,4’ünde rinit ve alerjik konjunktivit,  
% 22,8’sinde astım belirtilerini gösterdikleri saptanmıştır. 

Tablo 9. Allerjik Durumlarının Değerlendirilmesi 

Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi Toplam Katılımcıların Alerjik 
Durumlarının Dağılımı 

Sayı % Sayı % Sayı % 

İrrite Dermatit  93 65,0 94 49,2 187 56,0 

Rinit ve alerjik 
konjunktivit 36 25,2 42 22,0 78 23,4 

Astım 15 10,5 61 31,9 76 22,8 

Alkole intoleransı 22 15,4 9 4,7 31 9,3 

3.7 Alkol Bazlı El Antiseptiği Kullanımını Zorlaştıran Nedenler 

Katılımcılara alkol bazlı el antiseptiği kullanımını zorlaştıran nedenleri soruldu-
ğunda devlet hastanesindeki katılımcılarda en fazla unutkanlık ve zaman darlığı; 
Üniversite hastanesindeki katılımcılarda ise zaman darlığı ve unutkanlık olduğu 
saptanmıştır. 
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Tablo 10. Alkol Esaslı El Antiseptiği Kullanımını Zorlaştıran Nedenler 

Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi  Alkol esaslı bir el hijyeni 
ürünü kullanımını zor-
laştıran nedenler 

ortalama 
standart 
sapma 

ortalama 
standart 
sapma 

t p 

1.Unutkanlık 4,65 2,34 410 2,16 2,179 ,030 

2.Zaman darlığı 4,57 2,25 4,18 2,06 1,619 ,103 

3.Hasarlı Cilt 4,44 2,22 3,73 2,32 2,785 ,006 

3.8. Koruyucu El Kremi / Losyon Kullanma Durumlarının  
         Değerlendirilmesi 

Katılımcıların % 26,6’si çoğu zaman, % 30,5’ı mümkün olduğunca, % 14,4’ü 
her gün koruyucu el kremi ve losyon kullandıklarını ifade etmektedirler. 

Tablo 11. Katılımcıların Koruyucu El Kremi / Losyon Kullanma Durumları 

Devlet Hastanesi 
Üniversite Hasta-

nesi 
Toplam 

Koruyucu el kremi /  
Losyon Kullanma Durumları 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Mümkün olduğunca sık  39 27,3 63 33,0 102 30,5 

Çoğu zaman  50 35,0 39 20,4 89 26,6 

Her gün 18 12,6 30 15,7 48 14,4 

Bazen mevsime göre 9 6,3 18 9,4 27 8,1 

Nadiren  12 8,4 29 15,2 41 12,3 

Asla 15 10,5 12 6,3 27 8,1 

TOPLAM 143 100,0 191 191 334 100,0 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 
Sağlık personeline el hijyenin hastane enfeksiyonlarını önlemedeki önemi sık 
sık hatırlatılmaktadır. Ancak buna rağmen yapılan araştırmalarda tavsiye edilen 
durumlardaki el hijyenine uyumun düşük olduğu saptanmıştır. El hijyenine 
uyumun düşüklüğü nedenleri arasında el antisepsisi bilincinin yokluğu veya 
uygulama yetersizlikleri, yetersiz eğitim, antiseptiklerin etkisine inanmama, iş 
yoğunluğu, bazı antiseptiklerin kullanımına bağlı ciltte kuruma, irritasyon ve 
egzama gibi yan etkilerinden dolayı sık kullanıma direnç gösterme ve doğru 
antiseptik seçimi yapamama sayılmaktadır. 

İdeal olarak bir antiseptik solüsyonda aranan en önemli özellikler arasında hızlı 
ve uzun süreli etkili olabilmesi, irritan olmaması veya minimal düzeyde olması, 
stabilitesini uzun süreli muhafaza edebilmesi, ucuz ve kolay kullanılabilir olma-
sı sayılabilir (Albay, 2005;46). 
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El hijyenine yüksek oranda bir uyum elde etmek için kabul edilebilir el hijyeni 
ürünlerine ihtiyacı vardır. El temizleme ajanlarının seçimi, el hijyeninin 
desteklenmesindeki temel bir unsurdur. Sağlık çalışanlarının bir el hijyeni 
ürününü kabul etmesini etkileyebilecek faktörler arasında dermal tolerans ve 
ürüne, kokusuna, kıvamına ve rengine gösterilecek deri reaksiyonları bulunur 
(WHO,2006;62). 

Katılımcıların % 42,8’i el antiseptiğin rengini, % 60,4’ü kokusunu, % 73,3’ü 
yapısını, % 61, 6’si kurutma etkisini, % 83,8’i kullanım kolaylığını, % 76,6’sı 
kurutma hızını beğenmişlerdir.  

Özellikle sabun ve diğer deterjanlar gibi el hijyen ürünlerinin sık kullanılması, 
sağlık çalışanlarında görülen kronik irritan kontakt dermatitin primer nedenidir 
(Albay, 2005; 54). 

Sağlık çalışanları arasında el dermatiti klasik bir mesleki sağlık sorunudur. Bir-
çok ülkede el dermatiti prevalansı % 17- 30 arasındadır (Kampf, 2007;645). 
Yoğun bakım Ünitesi çalışanlarında % 32,8 atopik durum rapor edilmiştir 
(Kampf 2006;86). Çalışmamızda irrite dermatit görülme sıklığı % 56 ‘dur. Çalı-
şanlardaki dermatit oranı oldukça yüksek düzeydedir. 

Çalışmamızda el antiseptiğin kurutma etkisi çok fazla oluşu ve hasarlı cilt du-
rumu alkol bazlı antiseptiğinin kullanımını zorlaştırdığı saptanmıştır. 

Gliserol, propilen glikol ya da sorbitol gibi yumuşatıcılar el ovalayıcıya eklen-
diğinde, deriyi yumuşatarak ve deri hasarını, kurumayı, çatlamayı, irritasyonu 
ve dermatiti engeller (Erol, 2009;451),Koruyucu kremlerin ve losyonların kul-
lanımında, sadece hasarlı deriyi korumak için değil, aynı zamanda onun yapısını 
ve fonksiyonlarını yenilemek için bir artış söz konusudur. İsveç’te yapılan bir 
çalışmada, nemlendirici bir kremin sürfaktan ile zarar görmüş bir cildin iyileş-
mesini hızlandırdığı görülmüştür (Albay, 2005;53). 

McCormick ve arkadaşları, ellerinde şiddetli irritasyon olan 54 hemşireye (gün-
de dört kez) iki el losyonu kullandırtmışlar ve her iki grupta da cildin iyileşme-
sinde belirgin bir ilerleme kaydetmişlerdir. Yağ bazlı ürün kullananlarda bu 
iyileşmenin daha belirgin olduğunu saptamışlar. Ancak yağ içeren losyonlar 
lateks eldivenlerin niteliğini bozarak allerjenik eldiven proteinlerinin cilde geçi-
şini hızlandırırlar. Bu nedenle, lateks eldiven giyilirken yağ içeren el ürünlerinin 
kullanılmaması gerekir. Bunun yerine sıvı bazlı nemlendirici kremler öneril-
mektedir(Albay, 2005;53). 

Çalışmamızın sonuçlarına göre sağlık çalışanlarında, el hijyen ürünleri ile ilgili 
temas dermatitlerini azaltmak için irritan ajanlarla temas sıklığının azaltılması, 
yüksek irritasyon potansiyeli olan ajanlar yerine cilde daha az zarar veren ürün-
lerin tercih edilmesi, personelin kontakt dermatit riskleri konusunda, el antisep-
tiklerinin doğru kullanılması, cilt bakımı ve korunması hususunda düzenli eği-
timler vererek bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hasta bakım yerlerinde nem-
lendirici cilt bakım ürünlerinin ve koruyucu kremlerin bulundurulması önerilir. 
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Planlanmış Davranış Teorisi ile El  
Hijyen Uyumunun Değerlendirilmesi  

 
Ahmet ATASOY1 

Ruhi Selçuk TABAK2 

ÖZET 
Planlanmış Davranış Teorisi, son yıllarda birçok alanda sıkça kullanılan bir davranış 
kuramıdır. Planlanmış Davranış Teorisi sayesinde davranışa yönelik amaç ölçülebil-
mekte ve dolaylı olarak da söz konusu davranışın ortaya çıkma olasılığı tespit edilebil-
mektedir. 

Bu çalışmada planmış davranış teorisi ile el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır. Araştırmada; Maraş’ın geliştirdiği El Yıkama Davranışını Planlı Davranış 
Modeli Açısından Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. 

Genel olarak el hijyeni uyumu % 52,5’dir. El hijyen uyumu ile algılanan davranış kont-
rolü (r=183 p= 0,29) ve davranışsal niyet (r=190 p= 0,23) arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

Sonuç; El yıkama oranlarının yükseltilmesi için eğitim programının düzenlenmesi, 
hastane bilgi sisteminden uyarıcı mesajların gönderilmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Planlanmış Davranış Teorisi, El hijyen Uyumu, Algılanan Davra-
nış Kontrolü 

ABSTRACT 
The Theory of Planned Behavior is a behavioral theory, which has been used very often 
in different areas lately. Using TOPB, it is possible to measure the intention toward 
behavior and to determine the possibility of behavior. 

This study was evaluatıon Hand Hygiene Compliance With The Theory Of Planned 
Behavior. Study developed by Maraş used to Scale for Assessment of Hand Washing 
Behaviour in the Frame of TPB 

Hand hygiene compliance rate was Particitants were 52,5 %. A weak correlation was 
found between hand hygiene compliance and Perceived Behavioral Control (r=183, p= 
0,29),intention (r=190, p= 0,23)  

Resuts: Regarding hand hygiene, education programs for increasing hand wash ratios 
shoud be implemented. Some messages can be sent thoroug hospital information system 

Key Words: The Theory of Planned Behavior, Hand Hygiene Compliance Perceived 
Behavioral Control  

                                                            
1  Sağlık Eğitimcisi, aatasoy15@gmail.com 
2  Prof Dr.Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde gittikçe önem kazanan sağlık hizmetleriyle alakalı enfeksiyonlar 
“sessiz salgın, hastane enfeksiyonları” olarak tanımlanmıştır (WHO, 2007). 
Dünyanın her yerinde görülür. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 
etkisini gösterir. Yapılan çalışmalar sağlık hizmetleriyle alakalı enfeksiyonlar 
sebebiyle ABD’de 80.000 kişi ve İngiltere’de 5000 kişinin öldüğünü ortaya 
koymaktadır (WHO,2007) . 

Hastane enfeksiyonların yaklaşık % 30- 40’ı önlenebilir. 40 yıl içinde yapılan 
araştırmalar, sağlık hizmetlerinde çalışanların kontamine ellerinin, sağlık hiz-
metiyle ilişkili patojenlerin bulaşmasında önemli rol oynadığını göstermiştir 
(Albay, 2005: 41).  

Sağlık hizmetiyle alakalı enfeksiyonların önlenmesinde temel ilke sağlık çalı-
şanların el yıkama ile ilgili davranış değişikliğini oluşturmak ve kurumda kültür 
değişikliğini yaratmaktır. 

Kurum veya birim içerisindeki sağlık çalışanları arasında gelişen el hijyeni dav-
ranışı belirli bir şekilde farklılık gösterir ve bu durum da davranış belirlemede 
bireysel özelliklerin bir rol oynayabileceğini gösterir (WHO, 2006). 

Son yirmi yıl içindeki el temizliğiyle sağlık çalışanı arasındaki uyumundaki 
yetersizlik, el hijyeni davranışının değiştirilmesi karmaşık bir görev olduğunu 
göstermektedir. İnsan sağlığıyla ilgili davranış, biyolojik, çevre, eğitim ve kül-
türden kaynaklanan çok sayıda etkinin bir sonucudur (WHO, 2006). 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, sosyal bilişsel değişkenlere dayanan ve insan 
davranışını daha iyi anlamaya çalışan çeşitli modellerin geliştirilmiştir. Davra-
nışı şekillendiren belirleyiciler sosyalleşme süresi boyunca kazanılır ve değişik-
liğe duyarlıdır. Bu nedenle, davranışsal modellerin odak noktasını oluştururlar 
(WHO, 2006). 

Sağlık davranışını değerlendirmek için Sağlık inancı modeli, koruma motivas-
yon kuramı, planlı davranış kuramı ve öz etkililik modeli gibi modeller gelişti-
rilmiştir. Bu modellerde kullanılan bilişsel değişkenler; bilgi, motivasyon, niyet, 
sonuç beklentisi, tehdidin algılanması, algılanan davranışsal kontrol, öznel 
norm, davranışsal normdur (WHO,2006). 

2. Planlı Davranış Teorisi ve Davranış 

Planlı davranış teorisi, sosyal psikolojide tutum ve davranış ilişkisini açıklayan 
kuramlardan birisidir. Bu kuram ilk defa Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından 
ortaya atılmıştır. Daha sonraları bu teori Ajzen tarafından yeniden düzenlenmiş-
tir (Erten S,2002). 
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Planlı davranış teorisine göre insanların davranışları bazı faktörlerin kontrolü 
altındadır, belirli sebeplerden kaynaklanır ve planlanmış olarak ortaya çıkar 
(Ekinci, 2005). 

Planlı davranış teorisini şekilsel olarak göstermek, davranışı belirleyen faktörle-
rin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

Şekil 1. Planlı Davranış Teorisi Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil, Erten 2002, Tabak, 2000’den uyarlanmıştır. 

 

Bir insanda bir davranışın ortaya çıkabilmesi için öncelikle davranış niyeti 
oluşması gerekir. Davranış niyetini etkileyen faktörler, davranışa yönelik tutum, 
öznel normlar ve algılanan davranış kontrolüdür. Bu faktörler de davranışsal 
(Tutumsal) inançlar, normatif inançlar ve kontrol inançlarının etkisi altındadır. 
Bu inançlar, oluşacak olan davranışın aynı zamanda sonuçlarını da oluşturur 
(Erten S, 2002: 4). 

Bu modelde niyet, davranışın en önde gelen belirleyicisidir (Tabak,2000). Ni-
yet; davranıştan hemen önce olandır. Sağlık çalışanın davranışa karşı tutumunu 
ve davranışı göstermek için sosyal baskıya dair algılamasının sonucudur (WHO, 
2006 : Maraşlı 2007). 
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Şekilde 1’de görüleceği gibi sadece niyetin etkisiyle davranışlar oluşur veya 
değişebilir. Yani davranış, doğrudan niyetin kontrolü altındadır. Davranışa doğ-
rudan etki edebilen bir başka faktör ise algılanan davranış kontrolü faktörüdür 
fakat bu her zaman ve her olay için geçerli değildir (Erten S, 2002). 

Planlı Davranış Kuramına göre davranış “Davranış niyeti ” ve “Algılanan Dav-
ranış Kontrolü” tarafından yönetilir. Bir kişinin davranışı “Davranış Niyeti”nin 
kuvvetine bağlıdır. Niyet ne kadar güçlü ise gerçek davranışın gösterilme olası-
lığı yüksektir. Yani “Davranış Niyeti, bir kişinin belirli bir davranışı göstere-
bilmesi için harcadığı çabaların derecesini gösteren faktördür (Erten S, 2002: 
Tabak, 2000). 

2.1. Davranışa Yönelik Niyet  

Niyet bireylerin ilgili davranışı gerçekleştirme ya da gerçekleştirmeme yönün-
deki eğilimlerini ifade eder (Karagöz,2010). 

Planlı davranış kuramına göre “Davranış niyeti ” şu üç faktör tarafından açıkla-
nır. Bunlar; “Davranışa Yönelik Tutum”, “Subjektif Norm” ve “Algılanan Dav-
ranış Kontrolü”dür  

Şekil 2. Davranışsal Niyeti Etkileyen Faktörler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil, Tabak 2000, Karagöz 2010’dan uyarlanmıştır. 
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2.1.1. Davranışa Yönelik Tutum 

Davranışa yönelik tutum, davranış niyetin ilk belirleyicisidir. Bir davranışın 
olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilme derecesidir. Bir olay veya durum 
karşısında nasıl davranacağımız, ne yapacağımız tutumlarımız tarafından yön-
lendirilir (Tabak,2000: Karagöz,2010). 

2.1.2. Subjektif Norm 

Subjektif norm, davranış niyetin ikinci belirleyicisidir. Bir davranışı yapmak ya 
da yapmamak için kişinin hissettiği sosyal baskı (Tabak,2000), bireyin herhangi 
bir davranışı sergileme/sergilememe hususunda algıladığı sosyal baskı ya da 
teşvik/destektir (Karagöz,2010).Toplumdaki sosyal kuralların bir davranışı 
yapma ya da yapmama konusunda kişiyi ne derecede zorladığı önemlidir (Ta-
bak,2000). 

“Subjektif normların davranışların belirleyenleri olarak alındığı modellerle kar-
şılaştırıldığında planlı davranış kuramın kâr–zarar ilişkisinin önemini vurgular. 
Birey, başlıca yararı en üst düzeye çıkaran faktör olarak kabul edilmektedir 
(Erten S, 2002). 

2.1.3. Algılanan Davranış Kontrolü 

Algılanan davranışsal kontrol, belirli bir davranışı yapabilmek için insanların 
kendi yeteneklerine ilişkin algılarına karşılık gelir. Bireyin planlanan davranışı 
gerçekleştirebileceğine inanması, gerekli yetenek ve becerileri taşıması ve po-
tansiyel dış etkenleri aşabilecek gücü olması gibi özellikleri içermektedir (Ta-
bak, 2000). 

Algılanan davranışsal kontrolü, bir bireyin herhangi bir davranışın gerçekleş-
tirmesinin kendi kontrolünde olup olmadığı yönünde yetenekleri ve imkânlarıy-
la ilgili algılamalarını ifade etmektedir ve birey ne kadar fazla kaynak ve fırsata 
sahipse ve ne kadar az engel ile karşılaşıyorsa, o bireyin davranış üzerindeki 
algılanan kontrolü o kadar büyük olacaktır (Karagöz,2010). Algılanan davranış 
kontrolü ne kadar güçlü olursa insanın söz konusu davranışı yerine getirme 
niyeti de o kadar kuvvetli olacaktır (Erten,2002).  

2.2. Planlı Davranış Teorisinde İnançlar 

Davranışı belirleyen inançlar arasında “Davranışsal (Tutumsal) İnançlar”, 
“Normatif İnançlar” ve “Kontrol İnançları” yer alıyor. Bunlar “Davranışa Yöne-
lik Tutumu”, “Subjektif Normlar”ı ve “Algılanan Davranış Kontrolü”nü şekil-
lendiren bilişsel inançlardır (Erten,2002). 

Davranışsal inançlar, meydana gelecek davranışa karşı olumlu veya olumsuz 
tutumları oluşturur (Erten,2002). 
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Öznel norm boyutu, normatif beklentiler ve güdülerden oluşur. Bu her iki boyut 
“Normatif inançlar” olarak adlandırılır. “Normatif inançlar”, gözle görülen bir 
sosyal baskıyı ifade eder (yapacağım bu işi diğer insanlar nasıl karşılar, yapaca-
ğım davranışı kim veya kimler nasıl karşılar, gibi). Bu inançlar “subjektif norm” 
değişkeni ile ifade edilir (Erten, 2002). 

Algılanan Davranış Kontrolü, algılanan davranışın gerçekleşmesini kolaylaştı-
ran ve zorlaştıran inançların bilişsel alanıdır. Bunların her ikisi kontrol inançla-
rını oluşturur. Kontrol inançları, algılanan davranışların birey tarafından ne 
derece kontrol edilebilir olduğuna ilişkin algıdır yani zorluklarını ve kolaylıkla-
rını gösterir (Erten, 2002).  

Planlı davranış modelinin sınırlılıklarından birisi niyet ile davranış arasında 
doğrudan bir bağlantı olduğunu savunmasıdır. Fakat, niyetler her zaman eyleme 
dönüşmezler. Birey bir davranışa karşı bir niyet ortaya koysa bile eylem gerçek-
leşmeyebilir (Tabak, 2000). 

Sağlık çalışanlarının el hijyeni davranışına yönelik bilişsel belirleyicilerini de-
ğerlendirmek amacıyla birçok sosyal bilişsel modeller uygulanmıştır (Pittet 
2004, Boyle 2001, Jenner,2002). 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı sağlık personelinin el hijyeni uyumundaki sosyal ve biliş-
sel faktörlerin ve bunların etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır.  

Şekilde görüldüğü gibi el hijyeni uyumu üzerinde bilişsel ve sosyal faktörlerin 
etkisi olduğu varsayılmaktadır. 

Şekil 3. Araştırma Modeli 
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Çalışma, Nisan - Haziran 2011 tarihleri arasında Sandıklı Devlet Hastanesinde 
çalışan 142 sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. 

Çalışma, araştırma model gereğince 2 aşamada tamamlanmıştır. 

1. Aşama (El Hijyeni Gözlemi): Sağlık çalışanların el yıkama uyumları gözlem-
lenerek değerlendirilmiş ve araştırma için temel veriler elde edilmiştir. Gözlem-
ler sabah 9:00 – 9:30 ile öğleden sonra 14: 00- 14;30 saatlerinde yapılmıştır. 
Gözlemler 5 el yıkama fırsatı gözleninceye kadar devam etmiştir. 

2. Aşama (Anket Uygulama): Bu aşamada sağlık çalışanlarının el yıkama dav-
ranışını gerçekleştirmelerinde etkili olabilecek el hijyeni eğitimi alma durumu, 
cins, meslek grubu, gibi tanımlayıcı bilgileri ile el yıkamaya yönelik tutum ve 
inançlarını değerlendirmek için Maraş tarafından (2007) geliştirilen “El Yıkama 
Davranışını Planlı Davranış Modeli Açısından Değerlendirme Ölçeği”ndeki 
ifadeleri içeren anket kullanılmıştır.  

“El Yıkama Davranışını Planlı Davranış Modeli Açısından Değerlendirme Öl-
çeği’nin kullanımı için ölçeği geliştiren Maraş’tan (2007) elektronik posta yolu 
ile izin alınmıştır. Ayrıca çalışmanın yapıldığı kurumdan da gerekli izinler 
alınmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 
İstatiksel analizde; ortalama, standart sapma, ANOVA, pearson korelasyon 
analizi, basit regresyon, student t testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır 

Korelasyon katsayısının 1,00 olması, mükemmel pozitif bir ilişkiyi; -1,00 olma-
sı mükemmel bir negatif ilişkiyi; 0,00 olması ilişkinin olmadığını gösterir. Ko-
relasyon analizi ile hesaplanan korelasyon katsayısı r mutlak değer olarak 0,70 – 
1,00’un arasında ise “yüksek”; 0,70 -0,30 arasında ise “orta” ve 30’un altında 
ise iki değişken arasındaki ilişkinin düşük düzeyde olduğu kabul edilmektedir 
(Büyüköztürk, 2004).  

4. BULGULAR 

4.1. Sosyodemografik Bulgular 

Katılımcıların % 39,4’ü hemşirelerden oluşmaktadır. Katılımcıların % 85,2’si 
daha önceden hastanede el hijyeni konulu eğitim aldığı saptanmıştır. 
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Tablo 1. Sağlık Personelinin Sosyodemografik Özellikleri 

Sosyo-demografik Özellikler  Sayı % 

Hekim 28 19,7 

Hemşire 56 39,4 

Ebe 23 16,2 

Unvan (N=142) 

Sağlık Memuru 35 24,6 

Kadın 101 71,1 Cinsiyet 

Erkek 41 28,9 

Aldı 121 85,2 El Hijyeni Eğitimi  
Alma Durumu Almadı 21 14,8 

4.2. El Hijyeni Uyum Oranı 

El hijyeni uyum oranı, ebelerde diğer meslek gruplarına göre anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur (p<0.001, Tablo 2). Kadınlarda el hijyenine uyum oranı 
erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.038). Hastanede daha 
önceden el hijyeni eğitimi alanlarda el hijyeni uyum oranı almayanlara göre 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.002). 

Tablo 2. El Hijyen Uyum Oranının Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

Sosyodemografik Özellikler n Ortalama 
Standart 
sapma 

 p 

UNVAN       

Hekim  28 39,67 15,10 

Hemşire 56 57,35 15,76 
Ebe 23 64,04 15,69 

Sağlık Memuru 35 47,51 16,66 

 
F= 13.075 

 
.000 

CİNSİYET  
Kadın  101 56,75 17,20 
Erkek 41 42,12 14,75 

t = 4,777 .000 

EĞİTİMİ ALMA DURUMU  
Aldı 121 54,33 17,36 
Almadı 21 42,14 16,87 

t = 2,981 .003 

4.3. Korelasyon ve Regresyon Analizleri 

Değişkenler arasındaki ilişkilerinin belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi 
kullanılmıştır. Değişkenlerin el hijyen uyumu üzerinde anlamlı herhangi bir 
etkisinin olup olmadığını belirlemek için basit regresyon analizleri uygulanmıştır.  
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4.3.1. Sonuç Algısı ile Davranışsal Tutum Arasındaki İlişkiler 

Sonuç algısı ile davranışsal tutum arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki  
(r= 361 p=0,000) vardır (Tablo 3). 

Sonuç algısı, davranışsal tutumun anlamlı açıklayıcısıdır. (F= 21,037 R= 361 
R²=,131 dzt R²=,124). Analizde, sonuç algısı bağımsız değişken, davranışsal 
tutum bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Sonuç algısının davranışsal tutum 
üzerindeki etkisi yaklaşık % 13 olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının 
anlamlılığına ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde ise, sonuç algısının davra-
nışsal tutum üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu görülmektedir (p< 0,001). 

Tablo 3. Sonuç algısı ile Davranışsal Tutum Arasındaki Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 
Davranışsal Tutum 

BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKEN 

B değeri Standart hata ß T P (sig) 

Sabit  9,368 1,589  5,896 ,000 
Sonuç algısı ,183 ,040 ,361 4,587 ,000 

F= 21,037      R= 361 R²=,131        dzt R²=,124 

 

El yıkama davranış sonuçları ile ilgili inanç, davranışsal tutum üzerindeki etkisi 
çok yüksek düzeyde değildir, fakat anlamlıdır. Teori açısından önemlidir. Sağlık 
personeli için önemli bulunan el yıkama davranış sonucu ile ilgili inançlar; 
“Eğer hastanenin el yıkama prosedürünü düzenli olarak uygularsam; kendimi 
korurum” (3,40 ± 0.63), “Eğer hastanede el yıkama prosedürlerini düzenli ola-
rak uygularsam; sorumluluk sahibi bir sağlık çalışanı gibi profesyonel davran-
mış olurum” (3,35 ± 0.57), “Eğer hastanenin el yıkama prosedürünü düzenli 
olarak uygularsam: diğer sağlık çalışanlarını olumlu etkilerim”(3,34 ± 0.59) 
olmak üzere sıralanmıştır 

4.3.2. Normatif İnanç ile Subjektif Norm Arasındaki İlişkiler 

Normatif inanç ile subjektif norm arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (r= 
617 p=,000) vardır (Tablo 4). Normatif inanç, subjektif normun anlamlı açıkla-
yıcısı olduğu görülmektedir. (F= 85,856 R=617 R²=,380 dzt R²=,376). Analiz-
de, normatif inanç bağımsız değişken, subjektif norm bağımlı değişken olarak 
ele alınmıştır. Normatif inancın subjektif norm üzerindeki etkisi yaklaşık % 38 
olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t- testi 
sonuçları incelendiğinde ise, normatif inancın subjektif norm üzerinde anlamlı 
bir belirleyici olduğu görülmektedir (p < 0,001). 



Poster Bildiriler 

 

36   IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

Tablo 4. Normatif İnanç ile Subjektif Norm Arasındaki Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 

Subjektif Norm 
BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKEN 

B değeri Standart hata ß T P (sig) 
Sabit  ,930 ,243  3,830 ,000 
Normatif inanç ,119 ,013 ,617 9,266 ,000 

F= 85,856       R= 617 R²=,380      dzt R²=,376 

Normatif inançları en iyi temsil eden belirleyiciler “Başhekim / başhemşire 
benden el yıkama prosedürlerine uymamı bekler.” (3.23 ± 0.60), “Servisteki 
hemşire arkadaşlarım benden el yıkama prosedürlerine uymamı beklerler 
“(3,11±0,63) ve “Servisimdeki diğer çalışma arkadaşlarım benden el yıkama 
prosedürlerini uygulamamı beklerler “(3,07±0.65) olmak üzere sıralanmıştır. 

4.3.3. Kontrol İnanç ile Algılanan Davranışsal Kontrolü  
  Arasındaki İlişkiler 

Kontrol İnancı ile algılanana davranışsal kontrolü arasında pozitif yönlü ve an-
lamsız bir ilişki (r= 114 p=,176) vardır (Tablo 5). Kontrol inanç, algılanan dav-
ranışsal kontrolünde anlamsız açıklayıcısı olduğu görülmektedir (F= 1,852 
R=,114 R²=,013 dzt R²=,006) .Kontrol İnancın algılanan davranışsal kontrolü 
üzerindeki etkisi yaklaşık % 1 olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Kontrol İnanç ile Algılanan Davranışsal Kontrolü Arasındaki Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 
Algılanana Davranışsal Kontrol 

BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKEN 

B değeri Standart hata ß T P (sig) 
Sabit  4,868 ,907  5,364 ,000 
Kontrol inanç ,082 ,060 ,114 1,361 ,176 

F= 1,852       R=,114      R²=,013       dzt R²=,006 

Kontrol inançları en iyi temsil eden belirleyiciler “El hijyeni rehberi ve bu reh-
berde yer alan önerileri biliyorum, bilgime güveniyorum.” (3.19 ± 0.61), ”Ye-
terli zamanım olduğunda el yıkama rehberindeki prosedürleri uygularım“ (3,09 
± 0,72) ve “Yoğun çalışma saatleri (bakım verdiğim hasta sayısının çok olduğu) 
ve nöbetlerimde bile, el yıkama rehberlerindeki prosedürleri uygularım“ (3,03 ± 
0.64) olmak üzere sıralanmıştır. 
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4.3.4. Davranışsal Tutum ile Davranışsal Niyet Arasındaki İlişkiler 

Davranışsal tutum ile davranışsal niyet arasında pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki 
(r= 208 p=,013) vardır (Tablo 6). Davranışsal tutum, davranışsal niyetin anlamlı 
açıklayıcısı olduğu görülmektedir (F= 6,329 R=,208 R²=,043 dzt R²=,036). 
Analizde, davranışsal tutum bağımsız değişken, davranışsal niyet bağımlı de-
ğişken olarak ele alınmıştır. Davranışsal tutumun davranışsal niyet üzerindeki 
etkisi yaklaşık % 4 olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığı-
na ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde ise, Davranışsal tutum davranışsal 
niyeti üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu görülmektedir (p = 0,013). 

Tablo 6. Davranışsal Tutum ile Davranışsal Niyet Arasındaki Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 
Davranışsal Niyet 

BAĞIMSIZ  
DEĞİŞKEN 

B değeri Standart hata ß T P (sig) 
Sabit  6,989 1,902  3,674 ,000 
Davranışsal tutum ,286 ,114 ,208 2,516 ,013 

F= 6,329     R=,208      R²=,043      dzt R²=,036 

Davranışsal tutumu en iyi temsil eden belirleyiciler “El yıkama konusunda öne-
rilen prosedürleri uygulamak yararlıdır” (3.23±0.61), “El yıkama bende güven 
duygusu uyandırıyor. Bence el yıkama güven vericidir” (3.14 ± 0.67) . “Serviste 
çalışırken önerilen her durumda el yıkama prosedürlerini uygulamak gereklidir” 
(3.11 ± 0.61) olmak üzere sıralanmıştır. 

4.3.5.Subjektif Norm ile Davranışsal Niyet Arasındaki İlişkiler 

Subjektif norm ile davranışsal niyet arasında pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki (r= 
307 p<0,000) bulunmuştur (Tablo 7). 

Subjektif norm, davranışsal niyetin anlamlı açıklayıcısı olduğu görülmekte-
dir(F= 14,537R=,307 R²=,094 dzt R²=,088). Analizde, subjektif norm bağımsız 
değişken, davranışsal niyet bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Subjektif 
normun davranışsal niyet üzerindeki etkisi yaklaşık % 9 olduğu görülmektedir. 
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde 
ise, subjektif norm davranışsal niyeti üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu 
görülmektedir (p <0,000). 
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Tablo 7. Subjektif Norm ile Davranışsal Niyet Arasındaki Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 
Davranışsal Niyet 

BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKEN 

B değeri Standart hata ß T P (sig) 
Sabit  7,489 1,137  6,588 ,000 
Subjektif Norm 1,350 ,354 ,307 3,813 ,000 

F= 14,537      R=,307       R²=,094      dzt R²=,088 

Subjektif normu en iyi temsil eden belirleyicisi “Benim için ailem, arkadaşla-
rım, eşim gibi önemli insanların çoğu, hastanede el yıkama prosedürlerine uy-
mam gerektiğini düşünüyor” (3.14 ± 0.62) dir. 

4.3.6.  Algılanan Davranış Kontrolü ile Davranışsal Niyet  
Arasındaki ilişkiler 

Algılanan davranış kontrolü ile davranışsal niyet arasında pozitif yönlü, anlamlı 
bir ilişki (r=214 p= 0,011) vardır (Tablo 8) 

Algılanan davranış kontrolü, davranışsal niyetin anlamlı açıklayıcısı olduğu 
görülmektedir (F= 6,720 R=,214 R²=,046 dzt R²=,039). Analizde, algılanan 
davranış kontrolü bağımsız değişken, davranışsal niyet bağımlı değişken olarak 
ele alınmıştır. Algılanan davranış kontrolünün davranışsal niyet üzerindeki etki-
si yaklaşık % 4 olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde ise, Algılanan davranış kontrolü, davra-
nışsal niyette anlamlı bir belirleyici olduğu görülmektedir (p =0,011).  

Tablo 8. Algılanan Davranış Kontrolü ile Davranışsal Niyet Arasındaki Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 
Davranışsal Niyet 

BAĞIMSIZ DEĞİŞ-
KEN 

B değeri Standart hata ß T P (sig) 
Sabit  9,793 ,785  12,481 ,000 
Algılanan Davranış  
Kontrolü 

,320 ,123 ,214 2,592 ,011 

F= 6,720     R=,214     R²=,046      dzt R²=,039 

Algılanan davranış kontrolünü en iyi temsil eden belirleyiciler “Önerilen el 
yıkama prosedürlerinin ne kadarını uygulayabildiğinize inanıyorsunuz” (3.13 ± 
1,70), “Elleri yıkama konusunda önerilen prosedürlerine uymada kendinizi ne 
kadar kontrol ettiğinizi düşünüyorsunuz” (2,90 ± 0.59) olmak üzere sıralanmıştır. 
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4.3.7. Davranışsal Niyet ile El hijyeni Uyumu Arasındaki İlişkiler 

Davranışsal niyet ile el hijyeni uyumu arasında pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki 
(r=190 p=0,023) bulunmuştur. Davranışsal niyet, el hijyeni uyumun anlamlı 
açıklayıcısı olduğu görülmektedir (F= 5,257 R=,190 R²=,036 dzt R²=,029, Tab-
lo 9). Analizde, davranışsal niyet bağımsız değişken, el hijyen uyumu bağımlı 
değişken olarak ele alınmıştır. Davranışsal niyetin el hijyeni uyumu üzerindeki 
etkisi yaklaşık % 3 olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığı-
na ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde ise, Davranışsal niyetin el hijyeni 
uyumu üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu görülmektedir (p =0,023). 

Tablo 9. Davranışsal Niyet ile El hijyeni Uyumu Arasındaki Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 

El hijyen Uyumu 

BAĞIMSIZ  

DEĞİŞKEN 

B değeri Standart hata ß T P (sig) 

Sabit  38,208 6,416  5,955 ,000 

Davranışsal niyet 1,220 ,532 ,190 2,293 ,023 

F= 5,257    R=,190     R²=,036      dzt R²=,029 

Davranışsal niyeti en iyi temsil eden belirleyiciler “El yıkama bende güven 
duygusu uyandırıyor. Bence el yıkama güven vericidir” (3.23 ± 0,61),“Ellerimin 
yaralı, kesik veya hassas olduğu durumlarda da ellerimi yıkamayı ihmal etmem, 
ellerimi yıkarım” (3,19 ± 0.81),” Serviste çalışırken önerilen her durumda el 
yıkama prosedürlerini uygulamak gereklidir”(3,11 ± 0.61) olmak üzere sıralan-
mıştır. 

4.3.8. Algılanan Davranış Kontrolü ile El hijyeni Uyumu  
Arasındaki İlişkiler 

Algılanan davranış kontrolü ile El hijyeni uyumu arasında pozitif yönlü, anlamlı 
bir ilişki (r=183 p= 0,029) bulunmuştur (Tablo 10).  

Algılanan davranış kontrolü, el hijyeni uyumun anlamlı açıklayıcısı olduğu 
görülmektedir (F= 4,864 R=,183 R²=,034 dzt R²=,027). Analizde, algılanan 
davranış kontrolü bağımsız değişken, el hijyeni uyumu bağımlı değişken olarak 
ele alınmıştır. Algılanan davranış kontrolün el hijyeni uyumu üzerindeki etkisi 
yaklaşık % 3 olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde ise, Algılanan davranış kontrolü el hijye-
ni uyumu üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu görülmektedir (p =0,029).  
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Tablo 10. Algılanan Davranış Kontrolü ile El hijyeni Uyumu Arasındaki Regresyon Analizi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 

El hijyeni Uyumu 

BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKEN 

B değeri Standart hata ß T P (sig) 

Sabit  41,843 5,063  8,264 ,000 

Algılanan Dav-
ranış Kontrolü 

1,756 ,796 ,183 2,205 ,029 

F= 4,864     R=,183      R²=,034     dzt R²=,027 

 

5. TARTIŞMA 

Araştırmamızda elde edilen bulgulara göre ebeler el hijyenine en yüksek uyum 
gösteren meslek grubudur (Tablo 2). Bu bulgu kadınlarda el hijyenine uyum 
oranının erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunması sonucuyla da des-
teklenmektedir. Ayrıca, hastanede daha önceden el hijyeni eğitimi alanların el 
hijyeni uyum oranının almayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunması bu 
konudaki eğitimin el hijyeni açısından profesyonel bilinç yaratılmasına katkıda 
bulunduğunu belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır.  

El Yıkama Davranışının Sonuçları ile İlgili İnançlar; el yıkamanın sonuçları ile 
ilgili bilişsel değerlendirmeyi temsil eder. Sağlık çalışanları, eğer el yıkama 
prosedürlerini düzenli olarak uygularlarsa her bir sonucun oluşma olasılığıyla 
bağlantılı algılamalarını değerlendirebilirler (Maraş, 2007). Bu çerçevede, araş-
tırmamıza katılanların davranış sonuç algı düzeyleri ile davranışsal tutumları 
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 3). Bunun anla-
mı, sonuç algısının davranışsal tutumun anlamlı açıklayıcısı olduğudur. Araş-
tırmamıza katılan sağlık personelinin el yıkama davranışının sonuçları ile ilgili 
inanç düzeylerinin davranışsal tutum üzerinde etkisi çok yüksek düzeyde bu-
lunmamış olmakla birlikte anlamlıdır. Bu tür sonuçların kuramların anlamı ve 
değeri açısından önemli olduğu açıktır. Hastane yönetimi tarafından kılavuzla-
nan el yıkama davranışının prosedüre göre uygulanması sağlık personelinde 
korunma, sorumluluk sahibi bir sağlık çalışanı gibi profesyonel davranma ve 
diğer sağlık çalışanlarını olumlu etkileme gibi pozitif inançlarla bağlantılı ola-
rak düşünülmesi davranışın niteliğinin yükseltilmesi açısından önemlidir. 

Normatif inançlar sağlık çalışanlarının kişisel el yıkama davranışına dair diğer 
insanların taşıdığı beklentileri algılamasını ölçer. Literatür incelendiğinde; sağ-
lık çalışanının el yıkama performansı açısından beklentileri yüksek olabilecek 
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bu kişilerin, başhemşire, başhekim, hemşireler, hasta aileleri, hastalar, çalışma 
arkadaşları ve hekimlerdir (Maraş, 2007). Araştırmamızda normatif inanç ile 
subjektif norm arasındaki arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin bulun-
ması (Tablo 4) normatif inancın subjektif norm için anlamlı bir açıklayıcı faktör 
olduğunu vurgulamaktadır. Hastanelerde normların uygulayıcıları ve koruyucu-
ları konumunda olan başhekim / başhemşire gibi yöneticilerle birlikte çalışma 
ortamındaki diğer görevlilerin el yıkama davranışının uygulanması konusundaki 
algılanan beklentilerinin sağlık çalışanının doğru davranış uygulamasında etkili 
olduğu görülmektedir.  

Kontrol inançları sağlık çalışanının, çeşitli hasta bakım ortamlarında el yıkama 
önerilerine bağlı kalmak için gerekli olan kaynaklara ne kadar sahip olduğuna 
inanma derecesini ölçer (Maraş, 2007). Araştırmamızda davranış kontrolü ile 
ilgili inanç ile algılanan davranışsal kontrol arasında pozitif yönlü ancak istatis-
tiksel olarak anlamsız bir ilişkinin bulunması bu faktörün davranış geliştirme 
sürecinde güçlü olmadığını belirtmektedir (Tablo 5).  

Davranışsal tutum, el yıkama prosedürüne karşı sağlık çalışanının duyuşsal ve 
bilişsel değerlendirmesini temsil eder. Sağlık çalışanların, düşünceleri (gerekli, 
pratik değil, yararlı) ve duyguları (güven verici, sinir bozucu, tahriş edici) de-
ğerlendirilir (Maraş, 2007). Bu çalışmada Davranışsal Tutum ile Davranışsal 
Niyet arasında pozitif yönlü, anlamlı bir ilişkinin belirlenmesi bu faktörün dav-
ranışsal niyetin anlamlı açıklayıcısı olduğunu belirgin bir biçimde ortaya koy-
muştur (Tablo 6). Sağlık çalışanlarının yüksek düzeydeki davranışsal yarar, 
güven ve gereklilik algıları davranışa yönelik uygulama niyetini önemli ölçüde 
etkilemektedir.  

Subjektif Norm, sağlık çalışanının hayatındaki önemli kişilerin sağlık çalışanı-
nın el yıkamasını ne derece desteklediğini ya da onayladığını düşündüğüne yö-
nelik değerlendirmesidir (Maraş, 2007). Araştırmamızda bu görüşü destekleyen 
sonuçlar elde edilmiştir ve Subjektif Norm ile Davranışsal niyet arasında pozitif 
yönlü, anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 7). Bu sonuç subjektif normun 
davranışsal niyeti açıklayan anlamlı bir faktör olduğunu göstermektedir.  

Algılanan Davranışsal Kontrol kontrol inançlarının ayrıntılı bir değerlendirme-
sidir. Sağlık çalışanının el yıkama önerilerini ve prosedürlerini uygulayabilme-
siyle ilgili inancını ölçmektedir. Sağlık çalışanının el yıkama davranışı üzerinde 
kendisinin ne kadar kontrolü olduğunu ve sağlık çalışanının el yıkama prosedür 
ve önerilerine ne kadar bağlı kaldığının belirleme derecesinin direkt bir değer-
lendirmesini ortaya koymaktadır (Maraş, 2007). Araştırmamızda Algılanan 
Davranış Kontrolünü en iyi temsil eden belirleyiciler olarak önerilen el yıkama 
prosedürlerinin ne kadarını uygulayabildiğine inanma ile bu konudaki bireysel 
kontrol algısının önemli faktörler olduğu belirlenmiştir (Tablo 8). 
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Niyet davranıştan hemen önce olandır ve sağlık çalışanının davranışa karşı tu-
tumunun ve davranışı göstermek için sosyal baskıyla ilgili algılamasının sonu-
cudur. Sağlık çalışanının çeşitli kliniksel durumlarda el yıkama önerilerine bağlı 
kalma planının gücüyle ölçülür (Maraş, 2007). Bu konuda araştırmamızda elde 
edilen bulgular, diğer bir anlatımla davranışsal niyeti en iyi temsil eden belirle-
yicilerin başında davranışa yönelik güven duygusunun, risk yönünden duyarlılık 
algısının ve önerilere uyma gerekliliği yönündeki düşüncenin geldiğini göster-
mektedir.  

Araştırmamızda da ortaya konulan Algılanan Davranış Kontrolü ile El hijyeni 
Uyumu arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki algılanan davranış kontrolünün 
el hijyenine uyumun anlamlı açıklayıcısı olduğunu vurgulamaktadır (Tablo 10).  

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmamız Planlanmış Davranış Teorisinin sağlık çalışanlarının el yıkama 
davranışı geliştirmesi ve uygulaması yönünden açıklayıcı yapıya sahip olduğu-
nu göstermiştir. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların kantitatif ve kalitatif 
yetersizlikleri araştırmamızda elde edilen bulguların kapsamlı bir karşılaştırma-
sına fırsat vermemekle kuramın içerdiği faktör ve aşamalarla yapılan karşılaş-
tırmalar, özellikle el yıkama davranışının sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması 
açısından kuramsal temelli müdahalelerin etkili olabileceğini açık olarak ortaya 
koymaktadır.  

Araştırmanın sonuçları ışığında el yıkama oranlarının yükseltilmesi için eğitim 
programının düzenlenmesi önerilir. 
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Konya Seydişehir Devlet Hastanesi  
Hemodiyaliz Hastalarının Tedavi ve  
Bakımdan Memnun Olma Durumları 
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ÖZET 
Diyaliz hizmetlerinde önemli bir yer tutan hasta memnuniyeti hem hastaların tedavilere 
uyumunu, hem de diyaliz hizmetlerinden yararlanma düzeylerini yansıtan bir gösterge-
dir. Bu çalışma Konya Seydişehir Devlet Hastanesi hemodiyaliz hastalarının tedavi ve 
bakım konusundaki memnun olma durumlarını ve memnuniyeti etkileyen faktörleri 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmaya Seydişehir Devlet Hastanesi Diyaliz 
Merkezinde diyaliz hizmeti alan tüm hastalar dâhil edildi. 32 kişiden oluşan evrenin 
tümü araştırma grubu olarak kabul edildi. Araştırma verileri, içinde beş bölüm ve 45 
soru içeren anket formu 05.03.2012-23.03.2012 tarihleri arasında uygulanarak toplandı. 
Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında frekans sıklığı, yüzdelik ve ki-kare 
önemlilik testleri uygulanarak değerlendirildi. Hastaların en sıklıkla %46,9’nun 2-4 yıl 
süreli diyaliz hastası olduğu,%68,8’i bir başka diyaliz merkezinde de diyalize girdi-
ği,%71,9’u ilkokul düzeyinde eğitim aldığı,%93,8’nin çalışmadığı, %84,4’ünün ailesin-
de organ bağışında bulunak için talepte bulunmadığı,%84,4’ü hemodiyaliz salonunu 
temiz bulduğu, %93,8’i merak etikleri ve önemli buldukları sorulara hekimler tarafından 
anlaşılır bir şekilde cevap verildiği,%90,6’sı hekimine güven duyduğunu, %81,2’si 
personeli diyaliz konusunda gerekli tecrübe ve bilgiye sahip olduğunu,%68,8’i diyaliz 
yöntemi ve hastalığı ile ilgili bilgilendirici eğitim aldığını,%90,6’sı seans sırasında her 
hangi bir olumsuzluğa hemen müdahale edildiğini,% 100’ü ihtiyaçlarının olduğunda, 
hemşireyi veya hekimi çağırdığında(1-5 dk zaman aralığında) çağrıya yanıt aldığını, 
%96,9’u tedavilerinin zamanın da yapıldığını, %68,8’i hasta yataklarının kendilerine 
uygun olmadığını ve %96,9’u (n=31) genel olarak alınan tedavi ve bakımı olumlu de-
ğerlendirdiği tespit edilmiştir. Hastaların eğitim durumuna göre genel olarak alınan 
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tedavi ve bakımı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna verdikleri cevapların karşılaştırıl-
dığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=28.832,p=0.004) 
.Bu farkın ilkokul mezunu grubu hastalardan kaynaklandığı saptanmıştır. Hastaların 
yüksek oranda aldıkları tedavi ve bakım hizmetlerinden memnun oldukları anlaşılmıştır. 
Hastalar, hasta yataklarının kendilerine uygun olmadığı ve hastane yemekleri ve yemek 
hizmetleri konusunda memnuniyetsizlikler yaşadıkları anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Hemodiyaliz Hastaları, Hasta Memnuniyeti 

ABSTRACT 
Patient pleasure which has significant role shows both patient’s harmony to treatments 
and patient’s level of utilizing dialysis services. Aim of this study is determining the 
condition of treatment and maintenance pleasure of hemodialysis patients and factors 
which affect the pleasure at Konya Seydisehir State Hospital. All 32 patients who utilize 
the health service at Seydisehir State Hospital Dialysis Centre were included in this 
study and they were considered as a research group. Research data were gained due to 
questionnaire form which included 45 questions and was applied on between 
05.03.2012 and 23.03.2012. Gained data were evaluated with respect to frequency 
density, percentile and chi-square importance tests by using the SPSS 16.0 packed prog-
ram. It was detected that 46,9% of patients have been dialysis patients for 2-4 years, 
68,8% of patients went to dialysis service at another centers, 71,9% of patients were 
primary school graduated, 93,8% of patients were not working, 84,4% of patients 
specified that nobody founded as organ donator in their family, 84,4 % of patients 
thought that hemodialysis centre was clean, 93,8% of patients specified that doctors 
gave them satisfactory responses for their questions, 90,6% of patients relied on their 
doctors, 81,2% of patients thought that personnel had required experience and 
knowledge in dialysis subject, 68,8% of patients received education about dialysis 
method and essential knowledge of their disease, 90,6% of patients specified that 
personnel interfered the any problems immediately, 100% of patients specified that they 
took response (in 1-5 minutes) from nurses and doctors when they called them, 96,9% 
of patients (n=31) specified that treatment and maintenance were efficient. Comparing 
the answers of the question how efficient the treatment and maintenance were caused 
significantly difference as statistical with respect to the graduation status of the 
patients(x2=28.832, p=0.004). It was considered that Primary school graduates caused 
this difference. It was realized that patients were pleased to the treatment and 
maintenance services, and patients didn’t find the beds as suitable for them also there 
were some displeasures about the catering service. 

Key Words: Hemodialysis, Hemodialysis Patients, Pleasure of Patient 
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1. GİRİŞ 

Hasta memnuniyeti, hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı 
konusunda bilgi veren ve esas otoritenin hasta olduğu bakımın kalitesini göste-
ren temel ölçüt olarak tanımlanabilir. (Yılmaz, 2001: 71). 

Hasta tatmininin sağlanması, hastanın beklentilerinin iyi bir şekilde karşılanma-
sıyla mümkün olabilmektedir. Hasta tatmini birçok faktörden etkilenmektedir. 
Bunlardan bazıları; hizmetten umulan fayda, algılanan performans, geçmiş de-
neyimler, hizmet sunumunun hasta ve ailesinin kültürüne, eğitim düzeyine, 
yaşam tarzına, sosyal sınıf ve statüsüne, zevk ve alışkanlıklarına, önyargılarına 
uygunluğu, gibi faktörlerdir (Şahin, v.d.2005:137). 

Hasta memnuniyeti, sağlık kurumlarında verilen hizmetin kalitesini değerlen-
dirmede dikkate alınması gereken temel kriterlerden biridir. Sağlık hizmetlerin-
de hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin bir değerlendir-
mesidir. 

Diyaliz hastalarında normal hayat düzeni önemli ölçüde bozulmuştur. Diyaliz 
hastaları birçok fiziksel ve psikolojik strese maruz kalır. En büyük stres 
nedenlerinden birisi diyaliz işleminin kendisidir. Bunun dışında ilaç ve diyet 
tedavisi, bir makineye bağımlılık, cinsel fonksiyon bozukluğu, iş kaybı, sık 
hastalanma, hizmete erişememek, diyaliz merkezinin konforu, ve sağlık perso-
neli stres kaynağı olabilir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen diyaliz hizmeti 
veren merkezler günümüz son teknolojisine sahip makinelerle ve eğitimli per-
sonellerle hizmet vermektedirler. Verilen hizmetin başarı ölçütü şüphesiz hasta-
ların memnuniyetidir. Diyaliz hizmetlerinde önemli bir yer tutan hasta memnu-
niyeti hem hastaların tedavilere uyumunu, hem de diyaliz hizmetlerinden yarar-
lanma düzeylerini yansıtan bir göstergedir. Sağlık bakımının değerlendirilme-
sinde son on yıldır yer alan hasta memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde maliyetin 
giderek artması nedeni ile var olan kaynakların doğru kullanımına karar vermek 
için gerekli bir kanıt olarak görülmeye başlanmıştır(Williams B.1994.). 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Tipi 

Araştırma Seydişehir Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinde diyaliz hizmeti alan 
hastaların tedavi ve bakım konusundaki memnun olma durumlarını ve memnu-
niyeti etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
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2.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmaya Seydişehir Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinde diyaliz hizmeti 
alan 32 hasta dâhil edilmiştir. Örneklemeye gidilmemiş, evrenin tamamı araş-
tırma grubu olarak kabul edildi. Katılım oranı %100’dür(N=32). 

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırma öncesi resmi olarak hastane idaresinden yazılı izin alınmıştır. Araş-
tırma verileri, içinde beş bölüm ve 45 soru içeren anket formu 05.03.2012-
23.03.2012 tarihleri arasında uygulanarak toplanmıştır. Birinci bölüm: hastala-
rın sosyo demografik özelliklerini belirleyen (cinsiyet, yaş, diyalize bağlanma 
zamanı, eğitim durumu, çalışma, meslek, yaşanılan yer, ekonomik durum, sos-
yal güvence, diyaliz merkezi değiştirme, ailede organ bağışında bulunma duru-
mu) 11 sorudan oluşmuştur. İkinci bölüm: hekimlerin hastalara karşı davranışla-
rı ile ilgili 6 sorudan oluşmuştur. Üçüncü bölüm: hemşirelerin hastalara karşı 
davranışları ile ilgili 4 sorudan oluşmuştur. Dördüncü bölüm: hastaların tedavi 
sürecinde aldığı hizmetlerle ilgili 11 sorudan oluşmuştur. Beşinci bölüm ise: 
hastaların genel diyaliz merkezini değerlendiren 10 sorudan oluşmuştur. Beşinci 
bölümdeki son 2 soru hastaların diyaliz merkezinden beklentilerini ve kendile-
rini rahatsız eden problemi yazmaları istenmiştir. Anket soruları literatür tara-
ması ve saha çalışanları ile yapılan görüşmelerden yararlanılarak yazar tarafın-
dan oluşturulmuştur. Çalışmaya katılmada gönüllülük ilkesine dikkat edilerek 
çalışma öncesi hastalara çalışmanın amacı ve yararı konusunda sözlü olarak 
bilgilendirildi. Çalışmamızda bireylerin mahremiyetine ve hasta bilgilerinin 
gizliliğine saygı gösterilerek kişisel bilgilerin araştırmacının dışında hiç kimse-
ye açıklanmayacağı belirtildi. 

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında frekans sıklığı, yüzdelik ve ki-
kare önemlilik testleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 
p<0.05 olarak alınmıştır 

3. BULGULAR 

Hastalarla ilgili tanıtıcı bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Araştırma kapsamına 
alınan hastaların %59,4’ü kadın, %40,6’sı erkek, %71,9’unun 51 yaş ve üzerin-
de olduğu, en sıklıkla %46,9’unun 2-4 yıl süreli diyaliz hastası olduğu, %68,8’i 
bir başka diyaliz merkezinde de diyalize girdiği, %71,9’u ilkokul düzeyinde 
eğitim aldığı, %93,8’nin çalışmadığı, %53,1’nin her hangi bir mesleğinin olma-
dığı, %53,1’nin ilçe merkezinde yaşadığı, %100’ünün genel sağlık sigortasın-
dan faydalandığı ve %84,4’ünün ailesinde organ bağışında bulunak için talepte 
bulunmadığı tespit edilmiştir (Tablo 1). 



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   49  

Tablo 1. Diyaliz çeşitli özelliklere göre dağılım durumu 

Özellikler Sayı % 
Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 

 
19 
13 

 
40.6 
59.4 

Yaş Grupları 
18-25 
36-40 
46-50 
51 ve üzeri 

 
1 
5 
3 

23 

 
3.1 
15.6 
9.4 
71.9 

Diyaliz hastalığı süresi(yıl) 
0-1 
2-4 
5-8 
9 ve üzeri 

 
8 

15 
5 
4 

 
25.0 
46.9 
15.6 
12.5 

Eğitim Durumu 
Okur Yazar Değil 
Okur Yazar 
İlkokul 
Lise 
Üniversite 

 
2 
5 

23 
1 
1 

 
6.2 
15.6 
71.9 
3.1 
3.1 

Çalışıma durumu 
Çalışıyorum 
Çalışmıyorum 

 
2 

30 

 
6.2 
93.8 

Meslek 
Emekli  
İşçi 
Çiftçi 
Serbest Meslek  
Diğer 

 
12 
1 
1 
1 

17 

 
37.5 
3.1 
3.1 
3.1 
53.1 

Yaşanılan yer 
Köy 
Kasaba 
Şehir Merkezi 

 
7 
8 

17 

 
21.9 
25.0 
53.1 

Sosyal güvence 
Genel sağlık sigortası (SSK, Emekli 
Sandığı, Yeşil kart, Bağ-Kur) 
SG Yok 

 
32 
 
- 

 
100 

 
- 

Bir başka diyaliz merkezinde diyali-
ze girme durumu 
Evet 
Hayır 

 
 

10 
22 

 
 

31.2 
68.8 

Ailede organ bağışı yapmak için 
talepte bulunma durumu 
Var 
Yok 

 
 
5 

27 

 
 

15.6 
84.4 
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Tablo 2. Hastaların diyaliz merkezinden aldıkları  
hizmetlerle ilgili memnuniyet durumları 

Değişkenler Sayı % 
Hemodiyaliz salonunun temizliği   
Temiz 
Vasat(idare eder) 
Hiç temiz değil 

27 
5 
- 

84.4 
15.6 

- 
Hemodiyaliz salonunun ısı ve havalandırma 
sistemini yeterliliği 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır 

28 
3 
1 

87.5 
9.4 
3.1 

Kullandığınız tuvaletlerin temizliği   
Temiz 
Vasat(idare eder) 
Hiç temiz değil 

26 
3 
3 

81.2 
9.4 
9.4 

Hastane yemekleri   
İyi 
Vasat(idare eder) 
Kötü 

14 
10 
8 

43.8 
31.2 
25.0 

Hastaların %84,4’ü hemodiyaliz salonunu temiz bulduğu, %87,5’i hemodiyaliz 
salonunun ısı ve havalandırma sistemini yeterli bulduğu ve %81,2’si tuvaletleri 
temiz bulduğunu belirtmişlerdir. Hastaların %43,8’yemeklerin iyi olduğunu 
belirtmişlerdir (Tablo 2). 

Tablo 3. Hastaların hekimlerinden memnun olma durumları 

Değişkenler Sayı % 

Sizin, için önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara heki-
miniz tarafından anlayacağınız şekilde yanıt verildiğini 
düşünüyor musunuz? 

  

Evet, her zaman 
Bazen  
Hayır  

30 
1 
1 

93.8 
3.1 
3.1 

Hemodiyaliz sevisi hekimlerine güven duyuyor musunuz?   

Evet, her zaman 
Bazen 
Hayır 

29 
3 
- 

90.6 
9.4 
- 

Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nazik mi?   

Evet, her zaman 
Bazen 
Hayır 

30 
2 
- 

93.8 
6.2 
- 
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Düzenli olarak doktorunuz tarafından ziyaret ediliyor 
musunuz? 

  

Evet 
Hayır 

30 
2 

93.8 
6.2 

Doktorunuzun size ayırdığı süreyi yeterli buluyor  
musunuz? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır  

29 
3 
- 

90.6 
9.4 
- 

Doktorunuz size hastalığınızla ilgili muhtemel tanı, tedavi 
ve yan etkileri konusunda aydınlatıyor mu?  

  

Evet 
Kısmen 
Hayır  

30 
2 
- 

93.8 
6.2 
- 

Hastaların %93,8’i merek etikleri ve önemli buldukları sorulara hekimler tara-
fından anlaşılır bir şekilde cevap verildiğini, %90,6’sı hekimine güven duydu-
ğunu, %93,8’i hekimin ilgili ve nazik olduğunu, %90,6’sı hekimin kendilerine 
için ayrılan süreyi yeterli bulduğu ve %93,8’i hekimin hastalıklarla ile ilgili 
kendilerini aydınlattığını belirtmişlerdir. Bu bölümde sorulan sorulara verilen 
cevaplara bakıldığında yüksek oranda hastaların hekimlerden ve verdiği hizmet-
lerinden memnun olduğu anlaşılmaktadır(Tablo 3). 

Tablo 4. Hastaların hemşirelerden memnuniyet durumları 

Değişkenler Sayı % 
Sizin, önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hemşireler 
tarafından anlayacağınız şekilde yanıt verildiğini düşünü-
yor musunuz? 

  

Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

29 
3 
- 

90.6 
9.4 
- 

Sizin tedavinizde yer alan hemşirelere güven duyuyor mu-
sunuz? 

  

Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

28 
4 
- 

87.5 
12.5 

- 
Hemşireler size karşı yeterince ilgili ve nazik mi?   
Evet 
Kısmen 
Hayır 

29 
3 
- 

90.6 
9.4 
- 

Personelin diyaliz konusunda gerekli tecrübe ve bilgiye 
sahip olduğunu düşünüyor musunuz? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır 

26 
5 
1 

81.2 
15.6 
3.1 
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Hastaların, %90,6’sı merek etikleri ve önemli buldukları sorulara hemşireler 
tarafından anlaşılır bir şekilde cevap verildiğini, %87,5’i hemşirelere güven 
duyduğunu, %90,6’sı hemşirelerin ilgili ve nazik olduğunu, %81,2’si personeli 
diyaliz konusunda gerekli tecrübe ve bilgiye sahip olduğunu düşünmektedirler. 
Bu değerler hastaların hemşirelerden oldukça memnun olduklarını göstermekte-
dir(Tablo 4). 

Tablo 5. Hastaların tedavi ve bakım hizmetleri ile ilgili memnuniyet durumları 

Değişkenler Sayı % 

Tedaviniz süresince hekimler tarafından sizin için verilen 
tedavi kararlarında fikriniz soruluyor mu? 

  

Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

26 
5 
1 

81.2 
15.6 
3.1 

Diyaliz yöntemi ve hastalığınız ile ilgili bilgilendirici eği-
tim aldınız mı? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır 

22 
4 
6 

68.8 
12.5 
18.8 

Seans sırasında her han gibi bir olumsuzluğa hemen 
müdahale edildiğini düşünüyor musunuz? 

  

Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

29 
1 
2 

90.6 
3.1 
6.2 

İhtiyacınız olduğunda, hemşireyi veya hekimi çağırdığı-
nız zaman çağrıya yanıt veriliyor mu? 

  

Evet, hemen (1–5 dakika içinde) 
Evet, az sonra (5–10 dakika içinde)  
Evet, geç yanıt veriliyordu (10–20 dakika içinde)  
20 dakikadan fazla  
Hayır  

32 
- 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 
- 

Seans sırasında ve sonrasında sizin için gerekli bilgiler 
veriliyor mu? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır 

26 
5 
1 

81.2 
15.6 
3.1 

Diyalize giriş programına uyulduğunu düşünüyor  
musunuz? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır 

30 
2 
- 

93.8 
6.2 
- 
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Tedaviniz zamanın da yapıldığını düşünüyor musunuz?   

Evet 
Hayır 

31 
1 

96.9 
3.1 

Yatak çarşaf ve örtülerin zamanında değiştirildiğini dü-
şünüyor musunuz? 

  

Evet 
Hayır 

31 
1 

96.9 
3.1 

Hasta yataklarından size uygun olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır 

7 
3 

22 

21.9 
9.4 
68.8 

Hizmetli personelin görevini zamanında yaptığını düşü-
nüyor musunuz? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır 

30 
2 
- 

93.8 
6.2 
- 

Hizmetli personel size gereken ilgi ve alakayı gösterdiğini 
düşünüyor musunuz? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır 

30 
2 
- 

93.8 
6.2 
- 

 

Hastaların %81,2’si tedavi süresince hekimler tarafından verilen tedavi kararla-
rında fikrinin alındığını, %68,8’i diyaliz yöntemi ve hastalığı ile ilgili bilgilen-
dirici eğitim aldığını, %90,6’sı seans sırasında her han gibi bir olumsuzluğa 
hemen müdahale edildiğini, % 100’ü ihtiyaçlarının olduğunda, hemşireyi veya 
hekimi çağırdığında(1-5 dk zaman aralığında) çağrıya yanıt aldığını, %81,2’si 
seans sırasında ve sonrasında gerekli bilgilerin verildiğini, %93,8’i diyalize giriş 
programına uyulduğunu, %96,9’u tedavilerinin zamanın da yapıldığını, %96,9’u 
yatak çarşaf ve örtülerin zamanında değiştirildiğini, %68.8’i hasta yataklarından 
uygun olmadığını, %93,8’i hizmetli personelin görevini zamanında yaptığını ve 
%93,8’i hizmetli personelin gereken ilgi ve alakayı gösterdiğini düşünmektedir-
ler(Tablo 5). Burada dikkat çekici olan hastaların tamamının hekim ya da hem-
şire ihtiyaçları olduğu zaman 1-5 dakika içimde yanıt alarmı olumlu değerlendi-
rilmelidir. Ayrıca hastaların sıklıkla (%68.8) hasta yataklarının kendilerine uy-
gun olmadığını belirtmeleridir. 
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Tablo 6. Hastaların diyaliz ünitesi işleyişi hakkında genel değerlendirmeleri 

Değişkenler Sayı % 

Genel olarak, aldığınız tedavi ve bakımı nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

  

Mükemmel  
Çok iyi  
İyi  
Vasat (idare eder) 
Kötü  

20 
4 
7 
1 
- 

62.5 
12.5 
21.9 
3.1 
- 

Hekimlerin ve hemşirelerin sizin için elinden geleni yaptığı-
nı düşünüyor musunuz? 

  

Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır  

30 
2 
- 

93.8 
6.2 
- 

Verilen yemek hizmetlerin den memnun musunuz?   

Evet 
Kısmen 
Hayır  

19 
8 
5 

59.8 
25.0 
15.6 

Diyaliz merkezinin genel temizliği ve düzenini yeterli bulu-
yor musunuz? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır  

25 
6 
1 

78.1 
18.8 
3.1 

Diyaliz hasta nakil hizmetlerinden memnun musunuz?   

Evet 
Kısmen 
Hayır  

29 
3 
- 

90.6 
9.4 
- 

Bir başka diyaliz merkezini tercih eder misiniz?   

Evet 
Hayır  

2 
30 

6.2 
93.8 

Dilek ve şikâyetleriniz dinlenip dikkate alındığını  
düşünüyor musunuz? 

  

Evet 
Kısmen 
Hayır  

22 
6 
4 

68.8 
18.8 
12.5 

Diyaliz merkezimizden beklentiniz var mı?   

Var 
Yok 

27 
5 

84.4 
15.6 
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Hastaların %62,5’i genel olarak alınan tedavi ve bakımı mükemmel, %12,5’i 
çok iyi ve %21,9’si ise iyi olarak değerlendirmektedir. Bu değerlere bakıldığın-
da hastaların %96,9’u genel olarak alınan tedavi ve bakımı olumlu değerlendir-
mişledir. Hastaların %93,8’i hekimlerin ve hemşirelerin elinden geleni yaptığı-
nı, %59.8’i verilen yemek hizmetlerin den memnun olduğunu, %78.1’i diyaliz 
merkezinin genel temizliği ve düzenini yeterli bulduğunu, %90,6’sı hasta nakil 
hizmetlerinden memnun olduğunu, %93,8’i bir başka diyaliz merkezini tercih 
etmeyeceğini, %68.8’i dilek ve şikâyetleriniz dinlenip dikkate alındığını ve 
%84.4’ünün diyaliz merkezimizden beklentisinin olduğunu belirtmişler-
dir(Tablo 6). Hastaların %93,8’i bir başka diyaliz merkezini tercih etmeyeceğini 
belirtmesi önemli bulunmuştur. 

Tablo 7. Hastaların cinsiyete göre hekimlerin davranışlarına yönelik  
sorulara verdikleri cevapların karşılaştırılması 

Cinsiyet Toplam  

Kadın Erkek  X2 Hekimlerin davranışlarına  
yönelik sorular 

Sayı % Sayı % Sayı p 

Hemodiyaliz sevisi hekimlerine 
güven duyuyor musunuz? 
Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

 
 

11   2 
- 

 
 

84.6 
15.4 

- 

 
 

18  
1  
- 

 
 

95  
5 
- 

 
 

29  
3 
- 

 
 

X2=0.931 
p=0.335 

Hekimler size karşı yeterince ilgili 
ve nazik mi? 
Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

 
 

12  
1  
- 

 
 

92  
8  
- 

 
 

18  
1 - 

 
 

95  
5 
- 

 
 

30  
2  
- 

 
 

X2=0.078 
p=0.780 

 

Doktorunuzun size ayırdığı süreyi 
yeterli buluyor musunuz? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 

12  
1  
- 

 
 

92 
 8  
- 

 
 

17  
2  
- 

 
 

89.5 
10.5 

 
 

29  
3  
- 

 
 

X2=0.073 
p=0.787 

 

Doktorunuz size hastalığınızla ilgili 
muhtemel tanı, tedavi ve yan et-
kileri konusunda aydınlatıyor mu? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 

12  
1  
- 

 
 
 

92  
8  
- 

 
 
 

18  
1  
- 

 
 
 

95  
5 
- 

 
 
 

30  
2  
- 

 
 
 

X2=0.078 
p=0.780 

 

Hastaların cinsiyete göre hekimlerin davranışlarına yönelik sorulara verdikleri 
cevapların karşılaştırıldığında gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmamıştır(p>0.05) (Tablo 7). 
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Tablo 8. Hastaların cinsiyete göre hemşirelerin davranışlarına yönelik  
sorulara verdikleri cevapların karşılaştırılması 

Cinsiyet Toplam 

Kadın Erkek X2 
Hemşirelerin davranışlarına  

yönelik sorular 
Sayı % Sayı % Sayı p 

Sizin, önemli olduğunu düşün-
düğünüz sorulara hemşireler 
tarafından anlayacağınız şekilde 
yanıt verildiğini düşünüyor 
musunuz? 
Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 
 
 

13  
-  
- 

 
 
 
 
 

100 
 - 
- 

 
 
 
 
 

16  
3  
- 

 
 
 
 
 

84.2 
15.8 

 
 
 
 
 

29  
3  
- 

 
 
 
 
 

X2=2.265 
p=0.132 

Sizin tedavinizde yer alan hemşi-
relere güven duyuyor musunuz? 
Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

  
 

13  
-  
- 

 
 

100  
- 
- 

 
 

15  
4  
- 

 
 

78.9 
21.1 

- 

 
 

28  
4  
-  

 
 

X2=3.128 
p=0.077 

Personelin diyaliz konusunda 
gerekli tecrübe ve bilgiye sahip 
olduğunu düşünüyor musunuz? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 

12  
1  
- 

 
 
 

92  
8  
- 

 
 
 

14  
4  
1 

 
 
 

73.7 
21.1 
5.2 

 
 
 

26  
5  
1 

 
 
 

X2=1.895 
p=0.077 

Hastaların cinsiyete göre hemşirelerin davranışlarına yönelik sorulara verdikleri 
cevapların karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bu-
lunmamıştır(p>0.05) (Tablo 8). 

Tablo 9. Hastaların cinsiyete göre tedavi sürecinde aldıkları hizmetlere  
yönelik sorulara verdikleri cevapların karşılaştırılması 

Cinsiyet Toplam  

Kadın  Erkek  X2 
Hastaların tedavi  

sürecinde aldıkları hiz-
metlere yönelik sorulara  Sayı % Sayı % Sayı p 

Tedaviniz süresince hekim-
ler tarafından sizin için 
verilen tedavi kararlarında 
fikriniz soruluyor mu? 
Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 
 

10  
3  
- 

 
 
 
 

77  
23  
-  

 
 
 
 

16  
2  
1 

 
 
 
 

84.2 
10.5 
5.3 

 
 
 
 

26  
5  
1 

 
 
 
 

X2=1.513 
p=0.469 
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Diyaliz yöntemi ve hasta-
lığınız ile ilgili bilgilendi-
rici eğitim aldınız mı? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 

9  
1  
3 

 
 
 

69  
7.7  
23 

 
 
 

13  
3  
3 

 
 
 

68.4 
15.8 
15.8  

 
 
 

22 
4 
6 

 
 
 

X2=0.624 
p=0.732 

 

Seans sırasında her han 
gibi bir olumsuzluğa 
hemen müdahale edildi-
ğini düşünüyor musunuz? 
Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 
 

13  
-  
- 

 
 
 
 

100  
-  
-  

 
 
 
 

16  
1  
2 

 
 
 
 

84.2  
5.3 

10.5  

 
 
 
 

29 
1 
2 

 
 
 
 

X2=2.265 
p=0.322 
 

Diyalize giriş programına 
uyulduğunu düşünüyor 
musunuz? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 

13  
-  
- 

 
 
 

100  
-  
- 

 
 
 

17  
2  
- 

 
 
 

89.5 
10.5  

- 

 
 
 

30 
2 - 

 
 
 

X2=1.460 
p=0.227 

Tedaviniz zamanın da 
yapıldığını düşünüyor 
musunuz? 
Evet 
Hayır 

 
 
 

13  
-  

 
 
 

100 
 -  

 
 
 

18  
1 

 
 
 

94.8 
5.2  

 
 
 

31  
1 

 
 

X2=0.706 
p=0.401 

Hasta yataklarından size 
uygun olduğunu düşünü-
yor musunuz? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 

4  
-  
9 

 
 
 

30.8  
-  

69.2 

 
 
 

3  
3  

13 

 
 
 

15.8  

15.8  

68.4  

 
 
 

7 
3  

 22 

 
 

X2=2.845 
p=0.241 

 

Hastaların cinsiyete tedavi sürecinde aldıkları hizmetlere yönelik sorulara ver-
dikleri cevaplar, karşılaştırıldığında, gruplar aralarındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmamıştır(p>0.05) (Tablo 9). 
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Tablo 10. Hastaların cinsiyete göre diyaliz ünitesi genel değerlendirmeye  
yönelik sorulara verdikleri cevapların karşılaştırılması 

Cinsiyet Toplam  

Kadın  Erkek  X2 
 
 

Hataların diyaliz ünitesini genel 
değerlendirmeye yönelik sorular 

Sayı % Sayı % Sayı p 

Genel olarak, aldığınız tedavi ve 
bakımı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Mükemmel 
Çok iyi 
İyi 
Vasat (idare eder) 
Kötü  

 
 

10 
- 
2 
1  
-  

 
 

76.9 
- 

15.4 
7.7  
 - 

 
 

10 
4 
5 
-  
- 

 
 

52.6 
21.026.4 

- 
- 

 
 

20 
4 
7 
1 

 
 

X2=5.349 
p=0.148 

Hekimlerin ve hemşirelerin sizin 
için elinden geleni yaptığını dü-
şünüyor musunuz?  
Evet, her zaman 
Kısmen 
Hayır 

  
 
 

13  
-  
- 

 
 
 

100 
- 
- 

 
 
 

17  
2  
- 

 
 
 

89.5 
10.5  

- 

 
 
 

30  
2  
-  

 
 
 

X2=1.460 
p=0.227 

Verilen yemek hizmetlerin den 
memnun musunuz? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 
8  
3  
2 

 
 

61.5 
23.1 
15.4 

 
 

11  
5  
3 

 
 

57.9 
26.3 
15.8 

 
 

19  
8  
5 

 
 

X2=0.050 
p=0.075 

Diyaliz hasta nakil hizmetlerin-
den memnun musunuz? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 

12  
1 - 

 
 

92.3 
7.7  
- 

 
 

17 
 2  
- 

 
 

89.5 
10.5 

 
 

29  
3 

 
 

X2=0.073 
p=0.787 

Bir başka diyaliz merkezini ter-
cih eder misiniz? 
Evet 
Hayır 

 
 
2  

11 

 
 

15.4 
84.6 

 
 
-  

19 

 
 
-  

100 

 
 

2  
30 

 
 

X2=3.118 
p=0.077 

Dilek ve şikâyetleriniz dinlenip 
dikkate alındığını düşünüyor 
musunuz? 
Evet 
Kısmen 
Hayır 

 
 
 
9  
2  
2 

 
 
 

69.2 
15.4 
15.4 

 
 
 

13  
4  
2 

 
 
 

68.4 
21.1 
10.5 

 
 
 

22  
6  
4 

 
 

X2=0.279 
p=0.870 

Diyaliz merkezimizden beklenti-
niz var mı? 
Var 
Yok 

 
 

12  
1 

 
 

92.3 
7.7  

 
 

15  
4 

 
 

78.9 
21.1 

 
 

27  
5 

 
 

X2=1.045 
p=0.307 
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Hastaların cinsiyete diyaliz ünitesi genel değerlendirmeye yönelik sorulara ver-
dikleri cevaplar karşılaştırıldığında gruplar aralarındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır(p>0.05) (Tablo 10). 

Hastaların eğitim durumuna göre diyaliz ünitesi genel olarak alınan tedavi ve 
bakımı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna verdikleri cevaplar karşılaştırıldı-
ğında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=28.832, 
p=0.004).Bu farkın ilkokul mezunu hastalardan kaynaklandığı saptanmıştır. 

4. TARTIŞMA 

Hasta memnuniyeti, sağlık hizmeti kalitesini ölçmede önemli göstergelerden 
biridir. Memnuniyet sübjektif bir algı olmakla birlikte sağlık kurumlarında kali-
teli hizmet verilmesi ve hizmet sürecinin yapısı bu sayede gözden geçirilebilir. 
Literatürde sağlık kurumlarından faydalanan hastaların memnuniyetinin araştı-
rıldığı birçok çalışma mevcuttur (Özcan ve ark..2008). Bu çalışma Konya Sey-
dişehir Devlet Hastanesi hemodiyaliz hastalarının tedavi ve bakım konusundaki 
memnun olma durumlarını ve memnuniyeti etkileyen faktörleri belirlemek ama-
cıyla yapılmıştır. Hastaların kişiler arası ilişkiler, birey olarak kabul görme ve 
karar vermeye katılma gibi içsel gereksinimleri karşılandığında memnuniyetle-
rinin arttığı, çevresel faktörler ya da rahatlıkları dikkate alınmadığında memnu-
niyetsizlik oluştuğu ileri sürülmüştür (Merkouris ve ark., 1999). Diyaliz hastala-
rının ise; bakımdan duydukları memnuniyet, diyaliz tedavisine uyumu ve bağlı-
lığı önemli derecede etkilemektedir (Tokem ve ark.,2005).Çalışmamızda görü-
leceği üzere hastaların özellikle tıbbi personelden memnun olduklarıdır. Hemşi-
re ve hekimlerin tedavi bakım sürecinde hastalara karşı davranışları değerlendi-
rildiğinde oldukça yüksek oranda memnuniyet düzeyinin gerçekleştiği görül-
mektedir. Memnuniyet düzeyini personelin ilgisi ve tedavideki becerileri etkili 
olmaktadır. Bu durum çalışmamızda hastaların Hemodiyaliz sevisi hekimlerine 
güven duyuyor musunuz? Sorusuna verdikleri cevap evet her zaman %90,6 ve 
hemodiyaliz sevisi hemşirelerine güven duyuyor musunuz? Sorusuna cevap evet 
her zaman%87,5, hekimler size karşı yeterince ilgili ve nazik mi? Sorusuna 
cevap evet her zaman %93,8 ve hemşireler size karşı yeterince ilgili ve nazik 
mi? Sorusuna cevap evet her zaman %90,6 olarak vermişlerdir. Bu çalışmada en 
olumsuz cevaplar şu sorulara verilmiştir. Hastane yemeklerini nasıl buluyorsu-
nuz? Sorusuna cevap iyi %43,8, diyaliz yöntemi ve hastalığınız ile ilgili bilgi-
lendirici eğitim aldınız mı? Sorusuna cevap iyi %68,8, hasta yataklarından size 
uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusuna cevap hayır %68,8, verilen 
yemek hizmetlerin den memnun musunuz? Sorusuna cevap evet %59,8. Bu 
çalışmada en olumlu cevaplar şu sorulara verilmiştir. İhtiyacınız olduğunda, 
hemşireyi veya hekimi çağırdığınız zaman çağrıya yanıt veriliyor mu? Sorusuna 
cevap evet, hemen (1–5 dakika içinde) %100, tedaviniz zamanın da yapıldığını 
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düşünüyor musunuz? Sorusuna cevap evet %96,9 ve yatak çarşaf ve örtülerin 
zamanında değiştirildiğini düşünüyor musunuz? Sorusuna cevap evet %96,9 
vermişlerdir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hasta memnuniyetinin; gelişen ve modernleşen dünyada ve insan haklarının 
hızla anlaşıldığı günümüzde her sektörde olan müşteri memnuniyeti ile aynı 
paralelde düşünülmesi gerektiğidir. Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, 
hasta memnuniyetlerini gözden geçirdikleri kalite yönetim politikasını, birimle-
re ve doktorlara kadar indirgemelidirler. Tıp bilimiyle bağdaştığı sürece ve etik 
kuralları çerçevesinde hastaların istekleri de göz önüne alınmalı ve hekim-hasta 
ilişkisinde hasta merkezli bir yaklaşım benimsenmelidir. Çalışmamızda hata 
memnuniyetini artıran ve memnuniyetin yüksek çıkmasını dene olan unsurlar; 
hasta ile sağlık ekibinin uyumluluğu, hastanın sağlık ekibinden beklentilerinin 
sağlanması ve teknolojik gelişmelerin tedavi sürecine katılmasıdır. 
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Hastane Bilgi Sisteminden Gönderilen  
Mesajların El Yıkama Davranışının  
Geliştirilmesi Üzerindeki Etkileri 

 
Ahmet ATASOY1 

Ruhi Selçuk TABAK2 

ÖZET  
İletişimin insan davranışı üzerindeki etkileri, iletişim programlarının planlanması, uygu-
lanması ve değerlendirilmesine temel oluşturmaktadır. Bu çalışmada hastane bilgi sis-
tem üzerinden gönderilen el hijyeni mesajların davranış değiştirme ve geliştirme süreci 
üzerindeki etkilerini değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Sandıklı Devlet Hastanesinde 08 – 22 ağustos 2011 tarihleri arasında 152 çalışan üze-
rinde yapılmıştır. Çalışmaya katılanların % 42,1’i hemşirelerden oluşmakta, % 
43,4’ünün ön lisans düzeyinde eğitim almışlardır  

Mesaj özellikleri ile çalışanın mesajla ilgili bilgi alması (r=,561), mesajı onaylaması 
(r=0,543), davranışa niyetlenmesi (r=0,611), mesaj içeriğini uygulaması (r=0,579), 
uygulamaları savunması (r=0,446) arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki tespit 
edilmiştir. Mesajın soru cümleleri şeklinde gönderilmesi bilgi almayı %56.0, niyetlen-
meyi %61.0, onaylamayı % 52.0, uygulamayı % 53.0, savunmayı % 43.0 düzeyinde 
etkilemektedir. Mesajın sabah saatlerinde gönderilmesi bilgi almayı % 60.0, onaylamayı 
ise %58.0 oranında etkilemektedir. 

Çalışmada, elde edilen bulgular ışığında değerlendirmeler yapılarak, gelecekte yapılabi-
lecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık İletişimi, Davranış Değişikliği, El Hijyeni 

ABSTRACT 
Effect of communication on human behaviour establishes a base for planning, 
implementation and evaluation of communication programs. This study was aimed to 
assess effects of the me effects of the messages disseminated through the hospital 
information system on modification and development of hand washing behaviour. 

This study was carried out on 152 health workers in Sandıklı State Hospital during 08-
22 August, 2011. Nurses hold the largest portion (42.1%) of the participants, while 
43.4% of them have pre-bachelor degree.  

                                                            
1  Kalite Yönetim Direktörü, Sandıklı Devlet Hastanesi, aatasoy15@yahoo.com 
2  Prof.Dr. Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu 
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Medium level positive correlations were estimated in receiving the information 
(r=,561), approving the messages (r=,543), intention for behaviour (r=,611), 
implementation of the message content (r=,579), and advocacy for the messages 
(r=,446). The question type formulation of the messages affects the behaviour 
modification stages as follows: information receiving; 56.0%, approving; 52.0%, 
intention; 61.0%, implementation; 53.0%, and advocacy; 43.0%. Dissemination of the 
messages in morning time affects the information receiving (60.0%), and approval of 
the messages (58.0%). 

The results of this definitive study are used to develop implications for future studies. 

Key Words: Health Communication, Behaviour Modification, Hand Washing 
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1. GİRİŞ 
Günümüzde gittikçe önem kazanan sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlar 
“sessiz salgın” olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın her yerinde görülür. Hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde etkisini gösterir. Sağlık hizmetleriyle 
ilişkili enfeksiyonlar, sağlık sistemi açısından yüksek maliyete sahiptirler. 

İnfeksiyon kontrolünün temelleri etkinliği kanıtlanmış ve yaygın olarak kabul 
edilmiş birçok basit, iyi yapılandırılmış önlemler bulunmaktadır. El hijyeni, 
standart önlemlerin en önemli yerinde bulunmaktadır (WHO, 2007a:7). 

Çok modelli el hijyeni geliştirme programı, sağlık çalışanların davranışlarını değiş-
tirme, kurumların kültür değişikliği öğelerini kapsamaktadır (WHO, 2007 c: 10). 

Son yirmi yıl içinde; sağlık çalışanları arasındaki el temizliği uyumun 
artırılmasındaki yetersizlik, el hijyeni davranışının değiştirilmesinin karmaşık 
bir görev olduğunu göstermektedir (WHO, 2006; 52). 

Aynı kurum veya birim içerisindeki sağlık çalışanları arasında gelişen el 
hijyeni davranışı belirli bir şekilde farklılık gösterir ve bu durum da davranış 
belirlemede bireysel özelliklerin bir rol oynayabileceğini düşündürür. Sosyal 
psikoloji bu özellikleri belirlemeye çalışır ve sosyal bilişsel belirleyiciler gibi 
bireysel faktörler de el hijyeni davranışına daha fazla etkilemektedir (WHO, 
2006; 52). 

Sağlık davranışının özelliklerinin psiko-sosyal çerçevede irdelenmesini ve kav-
ranmasını temel alan kuram ya da modellerinin, insanların sağlık davranışların 
geliştirilmesinde ve değiştirilmesindeki önemli olabilecek etmenleri anlamada, 
olumlu etkileri olmaktadır (Tabak, 2003; 66).  

Schramm’a göre insan topluluğu ve davranışları ile ilgili her dalın iletişimle 
ilgilenmesi zorunludur. Bireylere ve topluma sağlık davranışlarını kazandırma 
çabasında olan sağlık iletişimi, ‘merkezi etmen’ rolü oynar. (Tabak, 2003: 66). 

Sağlık iletişiminde çoğu kez bir davranış modelini belli bir hedef kitleye ya da 
toplumun tamamına benimsetmek üzere mesajlar gönderilmesi söz konusudur 
(Tuncel, 2010,54). 

Son yıllarda iletişimin insan davranışı üzerindeki etkileri konusunda çeşitli yak-
laşımlar, modeller ve kuramlar geliştirilmiştir. Bunlar, sağlık eğitimcilerine 
sağlık davranışını, iletişim kuramları temelinde ele almaları konusunda yol gös-
terici özellik taşımaktadır. Ayrıca sağlık iletişimi programlarının planlanması, 
uygulanması ve değerlendirilmesine temel oluşturmaktadır (Tabak, 2003;69).  

Kuramlar ya da modeller sağlık davranışı geliştirmenin aşamalı bir süreç olduğu 
konusunda birleşmektedir. Bu kuramların açıklamaları doğrultusunda özellikle 
iletişim ağırlıklı sağlık davranışı değiştirme ve geliştirme sürecinin aşamaları şu 
şekilde oluşmaktadır (Tabak, 2003;82).  
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Tablo 1. İletişim Ağırlıklı Sağlık Davranışı Değiştirme ve Geliştirme Süreci 

Bilgi Alma  
 

1. Sağlık mesajları ile karşılaşma, farkına varma, algılama ve hatırlama  
2. Mesajın anlamını kavrama  
3. Mesajın içeriğini ve amacını bilme, belirtme 

Onaylama  
 

4. Sağlık mesajlarına tepkide bulunma  
5. Mesajların içeriğini ve amacını yakınlarıyla paylaşma  
6. İçeriğin ve amacın başkaları tarafından da onaylandığını düşünme  
7. İçerik ve amacı onaylama 

Niyetlenme  
 

8. Mesajın kendisinin bir sağlık gereksinmesi karşıladığını benimseme  
9. Konuyla ilgili kişilere danışma  
10. Mesaj içeriğini uygulamaya niyet etme 

Uygulama  
 

11. Mesaj içeriğinin öngördüğü uygulamalar için eyleme geçme  
12. Gerekli uygulamaları yapma  
13. Süreklilik kazandırma (kalıcı davranış, alışkanlık gibi)  

Savunma  
 

14. Uygulamanın yararını yaşama ve ifade etme  
15. Uygulamayı savunma ve başkalarına önerme  
16. Bu konudaki çalışmaları destekleme 

Kaynak; (Tabak, 2003;83)  

Davranış değişikliği basamakları teorisi, kişilerin ve grupların bilgiden davranı-
şa ve savunmaya doğru nasıl ilerlediklerini göstermektedir . Bu yaklaşımda, 
davranış değişikliğinin ve dolayısıyla davranışı etkilemeye yönelik iletişimin bir 
süreç olduğu vurgulanmaktadır. Amaç; davranış değişikliğidir, ancak kişiler bu 
değişimi gerçekleştirmeden önce belli aşamalardan geçmektedirler (Mutlu, 
2006;40).  

El hijyeni hatırlatıcıları çok modelli el hijyeni geliştirme programının beş ana 
bileşeninden birisidir (Stor,2008;11;Boyce J 2010;9;WHO,2006; 11) .  

Sağlık Bakanlığının 2011 yılında hazırlanan “Hastane Hizmet Kalite Standartla-
rı Rehberi”nin Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi ana başlığı altında “Çalışan-
lara hastane bilgi sistemi üzerinden el hijyenini hatırlatan uyarıcı mesajlar gön-
derilmelidir.” standardı yer almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2011;45). 

Değişen el hijyeni davranışları yanı sıra bilinçli bir şekilde olumlu davranışları 
sürdürmek için gerekli düzenlemelerin yapılması başarılı bir davranış değişikli-
ği programlarının ayrılmaz bir parçasıdır (Trunnel,2005;84). Bu nedenle hastane 
bilgi sistemi üzerinde gönderilen mesajların hedef kitlenin el yıkama davranışla-
rı üzerindeki etkisini belirlenmesi ve değerlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmek-
tedir. 
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2. YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada hastane bilgi sistem üzerinden gönderilen el hijyeni mesajların 
davranış değiştirme ve geliştirme süreci üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Sandıklı Devlet Hastanesinde 08 – 22 ağustos 2011 tarihleri arasında çalışan, 
hastane bilgi sistemine giriş yetkisi verilmiş 163 hastane personeli araştırmanın 
evrenini oluşturmaktadır. Raporlu, izinli gibi nedenlerle 11 çalışan araştırmaya 
katılmamışlardır. Araştırmaya katılım oranı % 93,2’dir.  

Tablo 2. Araştırma Evreni ve Örneklemi  

 Hastane bilgi sistemine 
 giriş yetkisi verilmiş  

personel sayısı 

Araştırmaya 
Katılan Personel 

sayısı 

% 

Hekim 27 24 88,8 

Hemşire 65 64 98,4 

Sağlık Memuru 32 28 87,5 

Diğer Sağlık personeli 4 3 75,0 

Bilgi İşlem Elemanı 35 33 94,2 

Toplam 163 152 93,2 

 

2.3. Araştırmada Veri Toplama Aracı 

Bu çalışma 08-22 ağustos 2011 tarihleri arasında iki aşamada gerçekleştirildi. 
Birinci aşamada çalışanlara hastane bilgi sistemi üzerinden el hijyeni hatırlatıcı 
mesajların gönderildi. İkinci aşamada gönderilen mesajların etkisini ortaya çı-
karmak için anket uygulandı. 

08–12 Ağustos 2011 tarihleri arasında her gün saat 08:00- 08:30 arasında hasta-
ne bilgi sistemi üzerinden hastane çalışanlarına el hijyeni 5 endikasyon uygula-
malarının hatırlatılmasına yönelik hatırlatıcı mesajlar gönderilmiştir. 
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Tablo 3. Hastane Bilgi Sistemi Üzerinden Gönderilen Mesajlar 

Gönderilme zamanı Gönderilen Mesaj 

08.08.2011 Hasta ile temastan önce ellerinizi yıkadınız mı? 

09.08.2011 Hasta ile temastan sonra ellerinizi yıkadınız mı? 

10.08.2011 Vücut sıvıları ile temastan ellerinizi yıkadınız mı? 

11.08.2011 Aseptik işlemlerden önce ellerinizi yıkadınız mı? 

12.08.2011 Hasta çevresindeki yüzeylerle temastan sonra ellerinizi yıkadınız mı? 

Hastane Bilgi Sistemine giriş yetkisi verilmiş sağlık personeli ve bilgi işlem 
elemanı, veri girişi, veri aktarılması, rapor okunması gibi işlemleri yapmak üze-
re sisteme giriş yaptığında ilk önce gönderilen mesajlarla karşılaşmaktadır. Has-
tane bilgi sistemi “Okudum” butonuna basılmadığı sürece çalışana diğer işlem-
lerin yapmasına izin vermemektedir. Böylece hastane bilgi sistemi zorunlu ola-
rak mesajların okunmasını sağlamaktadır. 

Mesajların gönderilişinden 1 hafta sonra hastane bilgi sistemindeki mesajları 
okuyan çalışana, kendisini baskı altında hissetmemesi ve özgür iradesiyle anket 
sorularını yanıtlayabilmesi için, anket formu kendilerine verilmiş ve bir süre 
sonra toplanmıştır. Böylelikle, sorulan sorulara objektif yanıtların verilebilmesi 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmaya ilişkin veriler 28 adet soru ve ifadeden oluşan 3 bölümlü bir soru 
formu aracılığı ile toplanmıştır. Birinci bölümde, araştırma yapılan kişilerin 
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru, ikinci bölümde mesajın 
özellikleri ile ilgili 7 ifade, üçüncü bölümde iletişim ağırlıklı davranış değiştir-
me sürecine yönelik 16 ifade bulunmaktadır. 

Araştırmada mesajın özellikleri ile ilgili ifadeler Bryce (2007) çalışmasından 
uyarlanmıştır, Mesajın etkinliği ile ilgili ifadeler “Hiç etkili değil” (1), “Etkili 
değil” (2), “Ne etkili ne de etkisiz” (3), “Etkili” (4), “ Çok etkili “ (5) şeklinde 
puanlanmıştır. 

İletişim ağırlıklı davranış değiştirme süreci ile ilgili ifadeler Tabak’ın (1999) 
çalışmasından uyarlanmıştır. İletişim ağırlıklı davranış değiştirme ile ilgili ifa-
deler “Asla” (1), “Bazen” (2), “Çoğu zaman” (3), “Daima” (4) şeklinde puanla-
narak değerlendirilmiştir. 
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2.4. Araştırmada Veri Analizleri 

Verilerin analizinde SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Science) progra-
mı kullanılmıştır. Analizde; sayı ve yüzde dağılımları, korelasyon ve adımsal 
çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır.  

2.5. Araştırma Modeli ve Hipotezleri  

Şekil 1’de araştırma modeli gösterilmektedir. Hastane bilgi sistemi üzerinden 
gönderilen mesajların özellikleri iletişim ağırlıklı davranış değiştirme sürecini 
etkilediği var sayılmaktadır 

Şekil 1. Araştırma Modeli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BULGULAR 

3.1. Sosyo Demografik Bulgular 

Çalışma katılanların % 42,1’i hemşirelerden oluşmakta, % 43,4’ünün ön lisans 
düzeyinde eğitim aldığı, % 64,5’inin yaşı 30-39 yaş grubunda olduğu tespit 
edilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların Sosyo demografik Özellikleri 

UNVAN SAYI % 
Hekim 24 15,8 
Hemşire 64 42,1 
Sağlık memuru 28 18,4 
Diğer sağlık personeli 3 2,0 
Bilgi işlem elemanı 33 21,7 

Bilgi alma 

Onaylama 

Niyetlenme 

Uygulama 

MESAJ 
ÖZELLİKLERİ 

  Yaklaşımı  
  Biçimi 
  Hedefe ulaşması 

  Gönderilme zamanı 

Savunma 
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UNVAN SAYI % 
ÇALIŞTIĞI ÜNİTE   
Dahiliye Klinikler 34 22,4 
Acil servis 23 15,1 
Ameliyathane 15 9,9 
Cerrahi klinikler 25 16,4 
Laboratuvar 18 11,8 
Poliklinik 29 19,1 
Diğer 8 5,3 
ÖĞRENİM DURUMU   
Lise 39 25,7 
Ön Lisans 66 43,4 
Lisans 32 21,1 
Yüksek Lisans 15 9,9 
CİNSİYET   
Erkek 57 37,5 
Kadın 95 62,5 
YAŞ   
20-29 32 21,1 
30-39 98 64,5 
40-49 22 14,5 

3.2. Güvenilirlik Analizleri 

Ölçüm araçlarının güvenilirliğini saptamak için çeşitli yöntemler mevcuttur. 
Bunlardan en çok kullanılanı Cronbach's alpha yöntemidir. Ölçeğin kabul edile-
bilir olması için alpha değeri 0.70’in üzerinde olmalıdır.  

Tablo 5’de görüldüğü üzere, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik kat-
sayıları en düşük 0.74 ve en yüksek 0.91 arasındadır. 

Tablo 5. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayıları 

 Madde  
sayısı 

Ölçeğin Boyutları 
(Ortalaması) 

Standart 
sapma 

Boyutların 
alfa değerleri 

Mesajın Özellikleri 7 3,59 ,81 0,91 

1.Bilgi alma 3 3,00 ,76 0,83 

2.Onaylama 4 2,75 ,82 0,87 

3.Niyetlenme 3 2,73 ,81 0,77 

4.Uygulama 3 2,83 ,79 0,74 

4.Savunma 3 3,35 ,78 0,86 

İletişime dayalı 
davranış değiştirme 

16 
2,91 ,67 

0,93 
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3.3. Mesaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Çalışanların % 69,8’i gönderilen mesajların el hijyeni konusunda personeli bil-
gilendirmede, % 67,1’i el temizliğini motive etmede, % 71’i el temizliğini hatır-
latmada, % 69,7’si el yıkamayı düşündürmede, % 63,8’si mesajların hedef kit-
leye ulaşmasında, % 62,5’i mesajın soru cümlesi şeklinde gönderilişinde,  
% 59,2’si mesajların sabah saatlerinde gönderilmesini etkili ve çok etkili bul-
muşlardır. 

Tablo 6. Mesaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

 Hiç etkili 
değil 

Etkili 
değil 

Ne etkili 
nede etkisiz 

Etkili Çok 
etkili 

1. El hijyeni konusunda perso-
nelini bilgilendirmede 

4,6 15,1 10,5 58,6 11,2 

2. El temizliğini motive etmede 4,6 13,2 15,1 57,2 9,9 

3. Ellerin temiz tutulmasını 
hatırlatmada 

1,3 11,8 15,8 54,6 16,4 

4. El yıkamayı düşündürmede 1,3 13,2 15,8 57,9 11,8 

5.Mesajın hedef kitleye ulaşması 3,3 11,2 21,7 50,0 13,8 

6.Mesajın gönderilme biçimi 5,3 9,2 23,0 50,7 11,8 

7.Mesajın Gönderilme zamanı 5,9 13,8 21,1 41,4 17,8 

3.4. Sağlık Davranışını Geliştirme ve Değiştirme Aşamalarının  
Değerlendirilmesi 

Katılımcıların sağlık davranışı değişim aşamalarında yer alan beş basamağa 
göre ortalama puanları Tablo 7 verilmiştir. Bulgulara göre, savunma düzeyi 
ortalaması (3,30±0,73) diğer değişim basamakları ortalamasına göre en yüksek 
düzeydedir. Maksimum ortalamaya göre oranı ise % 82,5’dir. Sağlık davranışı 
değişimi ve benimsenmesi için el hijyeni mesajlarını niyetlenme basamağının 
puan ortalaması (2,75±0,77) en düşük seviyededir.  

Tablo 7. Sağlık Davranışı Değişim Aşamalarının Puan Ortalamaları  

Aşamalar Ortalama Standart sapma Maksimum ortalamaya göre % 

Bilgilenme 3,02 0,73 75,5 

Onaylama 2,75 0,79 68,7 

Niyetlenme 2,75 0,77 68,7 

Uygulama 2,83 0,75 70,7 

Savunma 3,30 0,74 82,5 
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Sağlık davranışı değişim aşamaları puan ortalamalarının farkları verilmiştir. 
Onaylama-niyetlenme, onaylama-uygulama, niyetlenme- uygulama basamakları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, diğer tüm basamaklar 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 

Tablo 8. Sağlık Davranışı Değişim Aşamalarına Göre Puan Ortalamaları arasındaki farklar 

  Paired Differences t df 
Sig.  

(2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference       

        Lower Upper       

Bilgilenme - onaylama ,2700 ,59259 ,04807 ,1750 ,3650 5,617 151 0,000 

Bilgilenme - Niyetlenme ,2656 ,60061 ,04872 ,1693 ,3618 5,452 151 0,000 

Bilgilenme – uygulama ,1845 ,58506 ,04745 ,0907 ,2782 3,887 151 0,000 

Bilgilenme – savunma -,2870 ,64771 ,05254 -,3908 -,1832 -5,462 151 0,000 

Onaylama – niyetlenme -,0044 ,49531 ,04018 -,0838 ,0750 -,110 151 0,913 

Onaylama – uygulama -,0855 ,60534 ,04910 -,1825 ,0115 -1,742 151 0,084 

Onaylama – savunma -,5570 ,77450 ,06282 -,6811 -,4329 -8,866 151 0,000 

Niyetlenme - uygulama -,0811 ,58269 ,04726 -,1745 ,0123 -1,716 151 0,088 

Niyetlenme - savunma -,5526 ,76243 ,06184 -,6748 -,4304 -8,935 151 0,000 

Uygulama - savunma -,4714 ,67614 ,05484 -,5798 -,3631 -8,596 151 0,000 

3.4. Korelasyon Analizleri 

Mesajın özellikleri ile iletişim ağırlıklı davranış değiştirme süreci arasındaki 
ilişkilerinin belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelas-
yon katsayısının 1,00 olması, mükemmel pozitif bir ilişkiyi; -1,00 olması mü-
kemmel bir negatif ilişkiyi; 0,00 olması ilişkinin olmadığını gösterir. Korelas-
yon analizi ile hesaplanan korelasyon katsayısı mutlak değer olarak 0,70 – 
1,00’un arasında ise “yüksek”; 0,70 -0,30 arasında ise “orta” ve 30’un altında 
ise iki değişken arasındaki ilişkinin düşük düzeyde olduğu kabul edilmektedir 
(Büyüköztürk, 2004).  

Yapılan korelasyon analizi sonucunda; mesaj özellikleri ile bilgi alma (r =,561), 
mesajı onaylama (r =,543), davranışa niyetlenme (r =,611), uygulama (r =,579), 
Savunma (r =,446) arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir.  
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Tablo 9. Mesajın Özellikleri ile Davranış Değiştirme Süreci Arasındaki Korelasyon Analizi 

 Mesaj Bilgilenme Onaylama   Niyetlenme Uygulama Savunma 

1.Mesaj  
Özellikleri 

1      

2.Bilgilenme ,561(**) 1     

3.Onaylama ,543(**) ,701(**) 1    

4.Niyetlenme    ,611(**) ,685(**) ,801(**) 1   

5.Uygulama ,579(**) ,692(**) ,695(**) ,711(**) 1  

6.Savunma ,446(**) ,618(**) ,496(**) ,500(**) ,595(**) 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

3.5. Regresyon Analizleri 

3.5.1. Mesaj Özelliklerinin Bilgi Alma Aşaması Üzerindeki Etkileri 

Araştırmada mesajın özellikleri çalışanların bilgilenme üzerindeki etkileri adım-
sal çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. Adımsal regresyon analizi, bağımlı 
değişkene en fazla etki eden bağımsız değişkenleri denkleme almakta, diğer 
değişkenleri denklemden çıkarmaktadır (Kalaycı, 2006).  

Çalışmada adımsal regresyon analizi ile denkleme bağımsız değişken olarak 
yedi mesaj özelliği eklenmiş, mesajın bilgilendirici, motive ediciliği, düşündü-
rücü, hedef kitleye ulaşması özellikleri anlamlı bir artışa neden olmadığı belir-
lendiğinden denklemden çıkarılmıştır.  

Mesaj özelliklerinin davranış değişikliğinin bilgi alma aşaması üzerindeki etki-
sini sınamak için yapılan adımsal çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 8’te 
gösterilmektedir. Tabloda R2, regresyon denklemindeki bağımsız değişkenin, 
bağımlı değişkende meydana getirdiği varyansın yüzdesini; ∆R2, denkleme 
eklenen yeni bağımsız değişkenin açıklanan varyansa olan katkısını; ∆F, değiş-
ken eklendiğinde F değerini, ∆p ise yeni değişkenin açıklanan varyansa olan 
katkısının anlamlılık derecesini göstermektedir. Adımsal çoklu regresyon anali-
zinde ß değeri, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ve 
yönünü gösteren standardize edilmiş regresyon katsayısıdır. En yüksek ß değe-
rine sahip olan bağımsız değişken, göreli olarak en önemli yordayıcıdır 
(Büyüköztürk, 2002). 

Tablo 10’ten de anlaşılacağı gibi, adımsal çoklu regresyon analizi yapılırken, 
regresyon denklemine ilk olarak giren mesajın gönderilme biçimi değişkeninin 
(∆F=69,308, ∆p=0.00) ve ikinci olarak eklenen mesajın hatırlatıcılığı değişke-
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ninin (∆F=6,966, ∆p=0.09), üçüncü olarak eklenen mesajın gönderilme zamanı 
değişkenin ((∆F=4,427, ∆p=0.00) bilgi alma değişkeninde gözlenen varyansın 
istatistiksel olarak anlamlı bir yüzdesini açıkladığı görülmüştür. Her üç bağım-
sız değişkenin eklendiği üçüncü adımda mesaj özellikleri ile bilgi alma arasında 
kurulan çoklu regresyon modeli önemli bulunmuştur (F=28,425, p=0.000). Bu 
model, bilgi alma değişkenindeki değişimin % 60’ini (R²=0.605) açıklamaktadır. 

Tablo 10’deki ß değerlerine dayanarak, bilgi almayı yordayan mesaj özellikleri-
ni görmek mümkündür. Mesajın gönderilme biçimi, bilgi almayı yordayan en 
önemli bağımsız değişkendir ve bu iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki bulunmaktadır (ß=0.296 t=2,824, p=0.005). Bunun dışında diğer bağımsız 
değişken olan mesajın gönderilme zamanı bilgi almayı yordamaktadır ve mesa-
jın gönderilme zamanı ile bilgi alma arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır 
(ß= 0,209, t= 2,104, p=0.037). 

Tablo 10. Mesaj özelliklerinin Bilgi alma Aşaması Üzerindeki Etkisi 

Model summary Coefficents ANOVA Bağımsız 
değişken 

R² Δ R² ΔF Δp β t p F P 

Gönderilme 
biçimi 

0,562 0,316 69,308 0,000 
,296 2,824 0,005 

69,308 0,000 

Hatırlatıcılığı 0,589 0,031 6,966 0,009 ,190 2,357 0,020 39,515 0,000 

Gönderilme 
zamanı 

0,605 0,019 4,427 0,037 
,209 2,104 0,037 

28,425 0,000 

3.5.2. Mesaj Özelliklerinin Onaylama Aşaması Üzerindeki Etkileri 

Çalışmada adımsal regresyon analizi ile denkleme bağımsız değişken olarak 
yedi mesaj özelliği eklenmiş, mesajın bilgilendirici, motive ediciliği, düşündü-
rücü, hedef kitleye ulaşması özellikleri anlamlı bir artışa neden olmadığı belir-
lendiğinden denklemden çıkarılmıştır.  

Mesaj özelliklerinin davranış değişikliğinin onaylama aşaması üzerindeki etki-
sini sınamak için yapılan adımsal çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 11’te 
gösterilmektedir. 

Tablo 11. Mesaj özelliklerinin Onaylama Aşaması Üzerindeki Etkisi 

Model summary Coefficents ANOVA Bağımsız  
değişken R² Δ R² ΔF Δp β t p F P 

Gönderilme 
biçimi 

0,526 0,277 57,445 0,000 ,252 2,341 0,021 
57.445 0.000 

Hatırlatıcılığı 0,560 0,036 7,888 0,006 ,210 2,536 0,012 33.985 0,000 

Gönderilme 
zamanı 

0,576 0,018 4,031 0,046 ,205 2,008 0,046 
24.462 0,000 
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Tablo 11’deki ß değerlerine dayanarak, onaylamayı yordayan mesaj özellikleri-
ni görmek mümkündür. Mesajın gönderilme biçimi, onaylamayı yordayan en 
önemli bağımsız değişkendir ve bu iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki bulunmaktadır (ß=0.252 t=2,341, p=0.021). Mesajın hatırlatıcı özelliği 
onaylamayı yordayan ikinci değişkendir, onaylama arasında pozitif bir ilişki 
bulunmaktadır (ß= 0,210, t= 2,536, p=0.012). Mesajın gönderilme zamanı onay-
lamayı yordayan üçüncü değişkendir ve onaylama arasında pozitif bir ilişki 
bulunmaktadır (ß= 0,205, t= 2,008, p=0.046). 

3.5.3. Mesaj Özelliklerinin Niyetlenme Aşaması Üzerindeki Etkileri 

Çalışmada adımsal regresyon analizi ile denkleme bağımsız değişken olarak 
yedi mesaj özelliği eklenmiş, mesajın motive ediciliği, hatırlatıcılığı, düşündü-
rücü, hedef kitleye ulaşması özellikleri anlamlı bir artışa neden olmadığı belir-
lendiğinden denklemden çıkarılmıştır. 

Mesaj özelliklerinin davranış değişikliğinin niyetlenme aşaması üzerindeki etki-
sini sınamak için yapılan adımsal çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 12’te 
gösterilmektedir. 

Tablo 12. Mesaj özelliklerinin Niyetlenme Aşaması Üzerindeki Etkisi 

Model summary Coefficents ANOVA Bağımsız 
değişken R² Δ R² ΔF Δp β t p F P 
Gönderilme 
biçimi 

0,611 0,374 
89,55

5 
0,00

0 
,488 6,426 

0,0
00 

89,555 0,000 

Bilgilendirici 
özelliği 

0,639 0,034 8,532 
0,00

4 
,222 2,921 

0,0
04 

51,292 0,000 

Tablo 12’deki ß değerlerine dayanarak, niyetlenmeyi yordayan mesaj özellikle-
rini görmek mümkündür. Mesajın gönderilme biçimi, onaylamayı yordayan en 
önemli bağımsız değişkendir ve bu iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki bulunmaktadır (ß=0.488 t=6,426, p=0.000). Mesajın bilgilendirici özelliği 
niyetlenmeyi yordayan ikinci değişkendir, niyetlenme arasında pozitif bir ilişki 
bulunmaktadır (ß= 0,222 t= 2,921, p=0.004).  

3.5.4. Mesaj Özelliklerinin Uygulama Aşaması Üzerindeki Etkileri 

Çalışmada adımsal regresyon analizi ile denkleme bağımsız değişken olarak 
yedi mesaj özelliği eklenmiş, mesajın motive ediciliği, hatırlatıcılığı, düşündü-
rücü, hedef kitleye ulaşması özellikleri anlamlı bir artışa neden olmadığı belir-
lendiğinden denklemden çıkarılmıştır. 

Mesaj özelliklerinin davranış değişikliğinin uygulama aşaması üzerindeki etki-
sini sınamak için yapılan adımsal çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 13’de 
gösterilmektedir. 
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Tablo 13. Mesaj özelliklerinin Uygulama Aşaması Üzerindeki Etkisi 

Model summary Coefficents ANOVA Bağımsız  
değişken 

R² Δ R² ΔF Δp β t p F p 

Bilgilendirici 
özelliği 

0,528 0,279 57,982 0,000 ,264 4,494 0,000 
57,982 0,000 

Gönderilme 
biçimi 

0,585 0,063 14,238 0,000 ,229 3,773 0,000 
38,669 0,000 

Tablo 13’deki ß değerlerine dayanarak, uygulamayı yordayan mesaj özellikleri-
ni görmek mümkündür. Mesajın bilgilendirici özelliği, uygulamayı yordayan en 
önemli bağımsız değişkendir ve bu iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki bulunmaktadır (ß=0.264 t= 4,494, p=0.000). Mesajın gönderilme biçimi 
uygulamayı yordayan ikinci değişkendir, uygulama arasında pozitif bir ilişki 
bulunmaktadır (ß= 0,229 t= 3,773, p=0.004).  

3.5.4. Mesaj Özelliklerinin Savunma Aşaması Üzerindeki Etkileri 

Çalışmada adımsal regresyon analizi ile denkleme bağımsız değişken olarak 
yedi mesaj özelliği eklenmiş, mesajın motive ediciliği, hatırlatıcılığı, bilgilendi-
riciliği, hedef kitleye ulaşması özellikleri anlamlı bir artışa neden olmadığı be-
lirlendiğinden denklemden çıkarılmıştır. 
Mesaj özelliklerinin davranış değişikliğinin savunma aşaması üzerindeki etkisi-
ni sınamak için yapılan adımsal çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 14’te 
gösterilmektedir. 

Tablo 14. Mesaj özelliklerinin Savunma Aşaması Üzerindeki Etkisi 

Model summary Coefficents ANOVA Bağımsız  
değişken 

R² Δ R² ΔF Δp β t p F P 

Gönderilme  
biçimi 

0,434 0,188 34,808 0,000 ,325 3,666 0,000 
34,808 ,000 

El yıkamayı 
Düşündürmesi 

0,461 0,024 4,625 0,033 ,191 2,151 0,033 
20,137 ,000 

Tablo 14’deki ß değerlerine dayanarak, savunmayı yordayan mesaj özelliklerini 
görmek mümkündür. Mesajın gönderilme biçimi, savunmayı yordayan en 
önemli bağımsız değişkendir ve bu iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki bulunmaktadır (ß=0.325 t= 3,666, p=0.000). Mesajın el yıkamayı düşün-
dürmesi savunmayı yordayan ikinci değişkendir, uygulama arasında pozitif bir 
ilişki bulunmaktadır (ß= 0,191 t= 2,151, p=0.033) 
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4. TARTIŞMA 

Katılımcıların sağlık davranışı değişim aşamalarında yer alan beş basamağa 
göre ortalama puanları incelendiğinde, savunma düzeyindeki puan ortalaması 
(3,30±0,73) diğer değişim basamakları puan ortalamasına göre en yüksek dü-
zeydedir. Maksimum ortalamaya göre oranı ise % 82,5’dir. Sağlık davranışı 
değişimi ve benimsenmesi için el hijyeni mesajlarını niyetlenme basamağı puan 
ortalaması (2,75±0,77) en düşük seviyededir. Onaylama-niyetlenme, onaylama-
uygulama, niyetlenme- uygulama basamakları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark bulunmazken, diğer tüm basamaklar arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlıdır (p<0,05). 

Bu sonuç, öncelikle, hastane çalışanlarının el yıkama geliştirme ve değiştirme 
aşamaları açısından yeterli düzeyde tepki göstermediklerini ortaya koymaktadır. 
Aynı zamanda, el yıkamayı uygulama yerine sözel olarak savunmayı daha çok 
tercih ettiklerini belirtmektedir. Bu bulgu toplumumuzun sağlık kültürünün 
genel özelliği ile uyum göstermektedir. Diğer bir anlatımla, hastane çalışanla-
rınca el yıkama davranışı üzerinde konuşmak davranışı gerçekleştirmeye göre 
daha kolay gelmektedir.  

Çalışanların ‘Bilgilenme’ aşamasında almış oldukları yüksek puan iletişim yo-
luyla kendilerine ulaşan mesajları algılama açısından olumlu yaklaşım içinde 
olduklarını göstermektedir. Hastane bilgi sistemi üzerinden gönderilen mesajla-
rın özelliklerinin bilgilenme aşaması üzerindeki incelendiğinde; mesajın soru 
cümleleri şeklinde gönderilmesi bilgi almayı % 56, mesajın sabah saatlerinde 
gönderilmesi bilgi almayı % 60, dolayında etkilemektedir. 

Mesaj dışsal uyaranlardır. Buna karşılık ‘onaylama’ ve ‘niyet’ ise içsel süreç-
lerdir. Bu sonuca göre, hastane çalışanların dışsal uyaranlara sorumluluk gös-
termelerinin, davranışa yönelik içsel süreçleri geliştirmelerine oranla daha kolay 
olduğu düşünülebilir. 

Cinsiyet faktörü temel alınarak yapılan değerlendirmede tüm basamaklarda 
puan ortalamaları bakımından gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmamıştır (p> 0,05).  

Çalışılan ünitelere göre; bilgilenme, onaylama, uygulama basamakları puan 
ortalamaları bakımından gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı fark 
bulunmuştur (p< 0,05). 

Bilgilenme aşamasında en yüksek puan ameliyathanede (3,44± 0,73) en düşük 
puan laboratuvarda (2,85 ± 0,88); onaylama aşamasındaki en yüksek puan ame-
liyathanede (3,23± 0,93) en düşük puan (2,36 ± 0,86) laboratuvarda; uygulama 
aşamasındaki puan ortalaması en yüksek puan ameliyathanede (3,46± 0,81) en 
düşük puan ortalaması laboratuarda (2,53 ± 0,85) saptanmıştır. 
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Bu sonuçlara göre ameliyathanede çalışanlarda alınan mesajların uygulama 
aşamasına ulaşmaktadır. Bu sonuca neden olan esas faktörün bu bölümde steril 
koşullarda çalışma şartları olduğu düşünülebilir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, el yıkama davranışı değiştirme ve geliştirme süreci için tanımla-
nan beş temel aşamaya (Bilgi, Onaylama, Niyetlenme, Uygulama, Savunma) 
göre hastane çalışanları algılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle 
bu amaç çerçevesinde, hastane çalışanların el yıkama davranışlarını uygulama 
yerine sözel olarak savunmayı daha çok tercih ettiklerini de ortaya koymaktadır. 

Sağlık davranışı ile ilgili kuram ve modelleri inceleyen çalışmalar, özellikle 
sağlık davranışı geliştirme sürecinde ‘niyet’in belirleyici etmenler olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Çalışanların ‘niyetlenme’ aşamasında göstermiş oldukları 
düşük sorumluluk algılarının davranışı eylemsel olarak ortaya koyma yönünde-
ki sorumluluklarını da olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur.  

Çalışma grubunun ‘savunma’ aşamasında diğer dört aşamaya göre daha fazla 
puan almaları bu çalışmanın bir diğer önemli sonucudur. Çalışanlar el yıkama 
ile ilgili doğruları savunma ve bu konuda çevrelerine danışmanlık yapma açı-
sından içsel ve dışsal süreçlerde sıkıntılı olmadıkları anlaşılmaktadır. 

El yıkama davranışların geliştirilmesi ve değiştirilmesi amaçlayan her düzeyde-
ki sağlık eğitimi etkinliklerinin başarıya ulaşması için çalışmaların kuramsal 
temel ya da temellere dayandırılması gerekmektedir.  

Çalışanlara eyleme yöneltecek uyarıcıların yanı sıra benimseme ve niyetlenme 
gibi içsel süreçler konusunda etkili olacak iletişim-eğitim programları gerçek-
leştirilmelidir.  

Mesajların soru cümleleri şeklinde gönderilmesi bilgilendirme, niyetlenme, 
onaylama, uygulama, savunma aşamalarını etkilediğinden soru cümlelerini içe-
ren mesajlar iyice düzenlenmelidir 

Mesajların sabah saatlerinde gönderilmesi bilgilenme ve onaylamayı etkiledi-
ğinden mesajları çalışanın dikkatinin en yoğun olduğu sabah saatlerde gönde-
rilmelidir. 
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Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimlerine 
Yönelik Çalışanların Öğrenme Stillerinin 
Belirlenmesi 

 
Ahmet ATASOY1 

ÖZET 
Öğretim sürecinin en önemli öğesi öğrenmedir. Öğrenme sürecinde elde edilmek iste-
nen bilginin doğru ve kalıcı olması için bireyin kendisiyle örtüşen öğrenme stilini bil-
mesi ve uygulaması önemlidir.  
Bireylerin öğrenme stillerinin ortaya çıkarılması onların güçlü ve zayıf yanlarının belir-
lenmesi bireysel yönden; öğrenme tercihlerinin ortaya çıkarılması da hayat boyu öğ-
renme ve hizmet-içi eğitim programlarını planlama açısından önemli görülmektedir 
Araştırmanın amacı, Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelinin Kolb 
Öğrenme stilleri içerisinden tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemektir. 
Araştırmada, veri toplama aracı olarak Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye 
çevrilmiş olan Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır. Veriler frekans, 
yüzde değerleri ve Ki-Kare Bağımsızlık Test Teknikleri kullanılmıştır. 
Elde edilen verilere göre, sağlık çalışanlarının en çok “Özümseyen”, en az ise “ayrıştı-
ran” öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. 
Bu sonuç, çalışanların hizmet-içi çalışmalarında dikkate alınması çalışmanın etkinliğini 
artıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği 

ABSTRACT 
Teaching learning process is the most important elements. If you want to be in the 
learning process to obtain the information to be true and lasting learning of overlap with 
the individual's own style is important to know and practice.  

Finding out the learning styles of individuals is essential to determine their weak and 
powerful features in terms of personality and essential to find out learning preferences 
in terms of lifelong learning and planning in service training programmes 

The aim of the study, which is conducted through screening model, is to reveal the do-
minant learning styles. 

                                                            
1  Sandıklı Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü aatasoy15@gmail.com,  
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In the study, Kolb Learning Style Inventory (KLSI), translated into Turkish by Askar 
and Akkoyunlu (1993), was used as data collection tool. In data analysis, frequency, 
percent values and chi square independence test techniques were used. 

Considering the collected data, it is determined that among the health worker 
“Assimilating‟ learning style is the most dominant and „covergersing‟ learning style is 
the least dominant learning style. 

Here it is thought that if this findings are taken into consideration in planning seeion of 
the in service training programmes,the efficiency of these programmes will raise. 

Key Words: Training, Patient Safety, Employee Safety 
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1. GİRİŞ 

Çağımızda bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü bir değişim yaşanmakta-
dır. Bu hızlı değişim bilgide hızlı bir artışa ve bazı alanlardaki var olan bilgile-
rin üç - beş yıllık kısa bir sürede güncelliğini yitirmesine neden olmuştur. Bu 
durum toplumsal yaşamın birçok alanında da değişimi zorunlu kılmıştır. Günü-
müzde bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen, buna yeni-
lerini katabilen ve bilgileri yayan toplum ya da kişiler güçlü olarak kabul edil-
mektedir (Soran vd., 2006: 202). 

Çağımızın bilgi çağı olması ve öğrenmede kazanılması gereken bilgi, beceri, 
tutum ve davranışların gün geçtikçe artması, bireyin etkin öğrenmeyi bilmesini 
zorunlu kılmaktadır (Atay vd., 2009: 6). 

Öğrenme-öğretme sürecinin temel ögeleri olan öğretmen ve öğrenci, belirlenmiş 
hedefler doğrultusunda içeriğin öğrenilmesinde/öğretilmesinde süreçte rol oy-
nayan kişilerdir. Bu kişilerin rol paylaşımları sonucunda ulaşılmak istenen nok-
taya gelinmesiyle öğrenme-öğretme sürecinin etkili olduğu bilinmektedir 
(Numanoğlu vd., 2007:129). 

Öğrenenlerin bilgiyi algılama işleme, düzenleme, problem çözme, ürün ortaya 
koyma, güdülenme şekillerindeki farklılıkların göz önüne alınması ve bunlara 
bağlı olarak öğrenme öğretme süreçlerinin tasarlanması amacıyla pek çok bilgi 
ortaya konmaktadır (Veznedaroğlu vd.,2005:1). 

Bireysel farklılıklar yüzyıllardan bu yana eğitimcilerin ilgisini çekmiş ve bu 
konuda araştırmalar yapılmasına sebep olmuştur. Bireysel farklılık kavramı bir 
taraftan eğitimcilerin mesleki çalışmalarını motive ederken diğer taraftan uygu-
lamada gözden kaçan bir kavramdır. Bireysel farklılığı ifade ederken en önemli 
kavramlardan biri öğrenme sitili kavramıdır (Mutlu vd.,2003: 17). 

Öğrenme stiline yönelik olarak birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıla-
rı şunlardır: Ülgen (1997: 38) ise öğrenme stilinin bireyin öğrenme koşulları ve 
öğrenme sürecindeki tercihleriyle ilgili olduğunu ifade etmektedir. Kolb’a 
(1984) göre öğrenme stili, bilgiyi alma ve işlemede kişisel olarak tercih edilen 
yöntemdir (Kolb’den akt. Gencel, 2006: 28). Bütün bu tanımlardan hareketle 
öğrenme stili, öğrenim gören bireylerin eğitim-öğretim çevrelerini algılama 
şekillerini, bu çevreyle nasıl etkileşim kurduklarını, bilgiye nasıl tepki göster-
diklerini ortaya koyan kişisel özellik ve tercihler olarak tanımlanabilir (Demir, 
2008:134). 

Çağdaş başarı ancak etkin öğrenme ile elde edilebilir. Etkin öğrenme ise bireyin 
sahip olduğu öğrenme biçemi/biçemleri doğrultusunda hazırlanmış eğitim prog-
ramlarının uygulanmasıyla sağlanabilir (Atay vd.,2009: 6). 
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İnsanlar öğrenme yetenekleri açısından benzer olsalar bile öğrenme stilleri fark-
lıdır. Bu farklılıklar dikkate alınmadan planlanan eğitim faaliyetinden bütün 
bireyler eşit şekilde yararlanamazlar. Bireylerin hangi öğrenme stiline sahip 
olduğunun bilinmesi eğitimde uygun yöntem, strateji, teknik, araç-gereç ve 
materyal seçimine yardımcı olur (Ergün vd.,1999: 125).  

Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi ile elde edilen bilgiler, yetişkinler 
için düzenlenecek öğrenme-öğretme ortamlarında nasıl bir yöntem geliştirilece-
ği konusunda eğitimcilere yardımcı olabilir (Aşkar vd.,1995:37). Eğer bireylerin 
öğrenme stillerinin ne olduğu belirlenirse, bireylerin nasıl öğrendiği ve nasıl bir 
öğretim tasarımı uygulanması gerektiği daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. 
Böylece öğretmen öncelikle kendisi için, sonra da öğrenci için buna uygun öğ-
retim ortamları oluşturabilir (Babadoğan, 2000: 62). 

Eğitim çalışanlarının hangi durumlarda hangi öğrenme stillerini kullandıklarının 
belirlenmesi ve öğrenme yaşantılarının buna göre düzenlenmesi onların öğren-
melerini kolaylaştırabilir ve mesleki başarılarını artırabilir (Yıldırım,2007:140) 

Günümüzde farklı bakış açılarına dayalı öğrenme stilleri bulunmaktadır. Bunları 
ana hatlarıyla söyle sıralanabilir: Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli, Gregorc 
Öğrenme Stili Modeli, Kolb Öğrenme Stili Modeli, Mccarty Öğrenmme Stili 
Modeli (4 MAT), Sılver Hanson Öğrenme Stili Modeli, Curry Öğrenme Stili 
Modeli, Nassp Öğrenme Stili Profili, Hıll Bilişsel Harita Modeli, Letterı Bilişsel 
Stil Krokisi, Reınert-Edmonds Öğrenme Stilleri, Schmeck Öğrenme Süreçleri 
Envanteri, Butler Öğrenme Stili Modeli, Canfıeld Öğrenme Stili Modeli, 
Myers-Brigs Tür Göstergesi Modeli, Grasha-Riechman öğrenme Stilleri Modeli 
Felder-Siverman Öğrenme Stil Modeli, Witkin Bilişsel Stil Modeli (Babadoğan, 
2003; 5) 

Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve bu 
öğrenmelerin sonuçlarını daha kolay değerlendirebilirler. Kolb öğrenmenin, 
bilginin, deneyimlere dönüştürülmesi yoluyla oluşturulduğunu ifade eder ve 
öğrenme stili modelini dört temel kategoriye ayırır. Bunlar: Somut yaşantı, so-
yut kavramsallaştırma, aktif yaşantı ve yansıtıcı gözlem. Yaşantıya dayalı öğ-
renme kuramına göre öğrenme bir döngüdür. (Demir, 2008: 135) 

Kolb’e göre bireyin öğrenme sürecinde iki boyuttan söz edilebilir. Bunlardan 
ilki, soyut kavramsallaştırmadan somut yaşantıya; ikincisi, aktif yaşantıdan 
yansıtıcı gözleme uzanmaktadır. Bu boyutlardan birincisi bireyin bilgiyi nasıl 
algıladığını, ikincisi ise nasıl işlediğini açıklar. Buna göre Kolb öğrenme stili 
modelinde kişiler bilgiyi hissederek ya da düşünerek algılamakta, izleyerek ya 
da yaparak işlemektedirler. Her öğrenme biçimini temsil eden öğrenme yolu 
birbirinden farklıdır. Örneğin; somut yaşantı için ‘hissederek', yansıtıcı gözlem 
için ‘izleyerek, dinleyerek', soyut kavramsallaştırma için ‘düşünerek', aktif ya-
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şantı için ‘yaparak' öğrenme söz konusudur. Her bireyin öğrenme stili, bu dört 
temel öğrenme biçiminin bileşenidir. Bu öğrenme stilleri, somut yaşantı ve yan-
sıtıcı gözlem öğrenme biçimlerinin bileşeni olan‘değiştiren',yansıtıcı gözlem ve 
soyut kavramsallaştırma biçimlerinin bileşeni olan‘özümseyen',soyut kavram-
sallaştırma ve aktif yaşantı öğrenme biçimlerinin bileşeni olan ‘ayrıştıran', so-
mut yaşantı ve aktif yaşantı öğrenme biçimlerinin bileşeni olan ‘yerleştiren' 
öğrenme stilidir (Demir, 2008:136). 

Ayrıştıran Soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı biçimlerini kapsar. Problem 
çözme, karar verme ve fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik planlama yap-
ma, tümden gelimci akıl yürütme, olayların sonuçlarını zihinde canlandırma 
özellikleri ayrıştıran öğrenme stiliyle öğrenenlerin kuvvetli yönleridir. Problemi 
yanlış çözme, düşünmeden çabuk karar verme, konuya odaklanamama ve dü-
şünce dağınıklığı özellikleri ise zayıf yönleridir. Bu öğrenme stilinde yer alan 
bireyler, problem çözme konusunda başarılıdırlar. Birey problemi çözerken 
sistematik bir planlama yaparak işe başlar (Numanoğlu, 2007;134).  

Değiştiren ”Somut yaşantı” ve ”yansıtıcı gözlem “ öğrenme biçimlerini kapsar. 
Bu öğrenme stiline sahip öğrencilerin en önemli özelliği, düşünme yetenekleri-
nin gelişmiş, değer ve anlamların farkında olmalarıdır. Bu öğrenme stiline sahip 
öğrenciler, somut durumları birçok açıdan gözden geçirir, ilişkileri anlamlı bir 
şekilde organize ederler. Öğrenme sürecinde sabırlı, nesnel ve dikkatlidirler. 
İmgesel düşünürler ancak eylemde bulunmazlar. Düşüncelerini ve fikirlerini 
biçimlendirirken kendi duygu ve düşüncelerini göz önünde tutarlar. Hızlı karar 
vermede, zamanı etkili kullanmada, fırsatları yeterince değerlendirmede sıkıntı-
ları vardır (Merter, 2009:82).  

Geniş hayal gücü, değer ve anlamların farkında olma, kişileri algılama, ilişkileri 
anlamlı bir şekilde organize etme ve farklı görüş açılarını değerlendirme özel-
likleri, değiştiren öğrenme stiline sahip bireylerin kuvvetli yönleridir. Seçenek-
ler arasında karar vermede zorlanma, kararsız kalma, fırsatları değerlendirmede 
yetersizlik ve zamanı etkili kullanamama özellikleri ise zayıf yönleridir. Değiş-
tiren öğrenme stilinin en önemli özelliği düşünme yeteneğidir. Bu stile sahip 
kişiler öğrenme durumunda; sabırlı, nesnel, dikkatli yargılarda bulunan, fakat 
bir eylemde bulunmayan bireylerdir. Düşünceleri biçimlendirirken kendi duygu 
ve düşüncelerini göz önüne alırlar(Numanoğlu, 2007;134). 

Özümseyen “Soyut kavramsallaştırma” ve ”yansıtıcı gözlem” öğrenme biçimle-
rini kapsar. Bu öğrenme stiline sahip öğrenciler, kavramsal modelleri yaratma-
da, mantıksal kurgu oluşturmada oldukça başarılıdırlar. Öğrenirken soyut kav-
ram ve fikirler üzerinde odaklaşırlar. İmgesel düşünmede ve uygulamada başa-
rısızdırlar (Merter, 2009:82).  

Yerleştiren “Somut yaşantı” ve “aktif yaşantı” öğrenme biçimi içerisinde yer 
almaktadırlar. Bu öğrenme stiline sahip öğrencilerde; planlama, yapma, kararla-
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rı uygulama, yeni deneyimler içerisinde yer alma gibi özellikler gelişmiştir. Bu 
öğrenciler, açık fikirli olurlar ve değişimlere karşı uyum sağlarlar. Yaparak-
yaşayarak ve hissederek öğrenirler. Sorunun çözümünde fırsat kovalarlar. Risk 
almada ve eyleme geçmede başarılıdırlar. Ancak zamanı etkili ve verimli kul-
lanmada ve hedef yönelik davranmada başarısızdırlar (Merter, 2009:82) 

Bu öğrenme stiline sahip kişiler, problem çözerken teknik analizler yerine bi-
reylerin kişisel bilgisine başvurmayı tercih ederler. Çünkü duygulara bağlı dav-
ranmaya eğilimleri bulunmaktadır. Liderlik, planlama yapma, kararları yürütme, 
risk alma ve deneyimler içinde yer alma kuvvetli özellikleridir. Öğrenme duru-
munda bireyler açık fikirli ve değişmelere karşı kolaylıkla uyum sağlarlar. An-
lamsız etkinliklerde bulunma, bir işi zamanında bitirememe, pratik olmayan 
planlar yapma ve hedefe yönelik olamama ise zayıf yönleridir (Numanoğlu, 
2007:134). 

Yetişkinler öğrenme aktivitelerinde yer almaya başladıkça, eğitimciler bu grup-
taki bireylerin öğrenmesini geliştirmek için yollar aramaya başladılar. Çocuklar 
ve genç yetişkinlerle ilgili çokça araştırma yapılan alanlardan biri, öğrenme stili 
tercihleridir. Ancak yetişkinlerin öğrenme stillerine yönelik çok fazla araştırma 
bulunmamaktadır 

2. YÖNTEM 

2.1. Amaç 

Bu çalışma, hekim dışı sağlık personelinin öğrenme stilleri ve öğrenme yollarını 
bulmak; hizmet-içi eğitimler üzerine öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 

2.2. Araştırma Modeli 

Sağlık çalışanların baskın öğrenme stillerini belirlemek için tarama modelinde 
yapılmış betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalar; olayların, objelerin, 
varlıkların, grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu açıklamaya çalışan araş-
tırmalardır (Kaptan,1989).  

2.3. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan hekim dışı sağlık 
personeli oluşturmaktadır. Hastanede çalışan 155 hekim dışı sağlık personeli 
içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 125 çalışan çalışmaya 
dahil edilmiştir.  
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2.4. Veri Toplama Aracı 

Çalışanların öğrenme stillerinin belirlenmesinde Kolb tarafından geliştirilen ve 
Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkiye’de uygulanabilirliği kanıtlanan 
12 maddeden oluşan Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır.  

Kolb öğrenme ölçeğindeki sorular Somut Yaşantı (SY), Yansıtıcı Gözlem (YG), 
Soyut Kavramsallaştırma (SK), Aktif Yaşantı (AY) sıralamasıyla cevaplandı-
rılmıştır. Çalışmaya katılanların her bir soru için yaptıkları sıralama sonunda 
Somut Yaşantı (SY), Yansıtıcı Gözlem (YG), Soyut Kavramsallaştırma (SK), 
Aktif Yaşantı (AY) puan toplamları ve SK-SY ile AY-YG farkları bulunmuştur.  

Envanter her birinde dörder seçenek bulunan on iki durumu kapsamaktadır. 
Envanter her durum için “en uygun olan “4”, ikinci uygun olan “3”, üçüncü 
uygun olan “2”, en az uygun olan “1” biçiminde yanıt seçenekleri olan dörtlü 
derecelendirme şeklinde yapılandırılmıştır. Elde edilen bu değerler deneyimsel 
öğrenme kuramına göre düzenlenmiş bir grafik üzerine yerleştirilmiştir. Bu 
grafik, uyum sağlayıcı, ayırt edici, dönüştürücü ve özümleyici olmak üzere dört 
alana ayrılmıştır. SK-SY ve AY-YG’ den elde edilen sayısal değerlere göre bu 
grafik üzerinde çalışanın dört öğrenme stilinden hangisinde yer aldıkları belir-
lenmiştir. Bu çalışmanın ardından her bir öğrenme stiline sayısal bir değer ve-
rilmiş ve buna göre çalışanın öğrenme stilleri bilgisayar ortamına girilmiştir.  

Şekil 2. Öğrenme Stilleri Envanteri Analiz Diyagramı 

 
Şekil, Çelik 2011; 31’den alınmıştır. 
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2.5. Verilerin Çözümlenmesi  

Sağlık personelinin öğrenme stilleri çeşitli özelliklere göre değişiklik gösterip 
göstermediğini belirlemeye yönelik sayısal karşılaştırmalar için frekans (f), 
yüzde (%) ve “Ki Kare (Chi-quare) Testi”nden yararlanılmıştır. Araştırma veri-
lerinin istatistiksel çözümlemeleri SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yapılan 
istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi .05 olarak benimsenmiştir. 

3. BULGULAR 

1. Sosyo-demografik Bulgular 

Çalışma katılanların % 56,0’sı hemşirelerden oluşmakta, % 42,4’ünün lisans 
düzeyinde eğitim aldığı, % 69,6’sının yaşı 30-39 yaş grubunda olduğu bulun-
muştur. 

2. Katılımcıların Unvanlarına Göre Öğrenme Stilleri 

Katılımcıların % 30,4’ünün özümseyen, % 29,6’sının değiştiren, % 20,8’sinin 
yerleştiren, % 19,2’sinin ayrıştıran öğrenme stiline sahip olduğu bulunmuştur. 
Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmaya sağlık personeli özümseyen öğrenme 
stiline sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Hemşirelerde en fazla görülen öğrenme stili özümseyen (% 38,6), en az görüle-
ni ise ayrıştıran (% 14,3) öğrenme stilidir. Sağlık memurlarında en fazla görülen 
öğrenme stili değiştiren (% 31,3), en az görüleni ise özümseyen (% 14,3) öğ-
renme stilidir. Diğer sağlık personeli arasında en fazla görülen öğrenme stili 
değiştiren, özümseyen, yerleştiren (%28) öğrenme stilleridir. 

Katılımcıların unvanları ile öğrenme stilleri arasındaki farkın anlamlı olup ol-
madığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare analizine göre unvan ile öğrenme 
stili arasında p< 0,05 düzeyinde anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 
(χ²= 6,756 p=,344) 

Tablo 2. Katılımcıların Unvanlara Göre Öğrenme Tipleri 

Hemşire Sağlık Memuru Diğer Sağlık  
Personeli* 

Toplam Öğrenme 
stilleri 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Değiştiren 20 28,6 15 31,3 2 28,6 37 29,6 
Özümseyen 27 38,6 9 18,8 2 28,6 38 30,4 
Ayrıştıran 10 14,3 13 27,1 1 14,3 24 19,2 
Yerleştiren 13 18,6 11 22,9 2 28,6 26 20,8 
TOPLAM 70 100,0 48 100,0 7 100,0 125 100,0 

(χ²= 6,756 p=,344). *Diğer sağlık personeli; tıbbi teknolog, psikolog, fizyoterapist, biyolog 
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3. Katılımcıların Cinsiyet Durumlarına Göre Öğrenme Stilleri 

Erkeklerde en fazla görülen öğrenme stili değiştiren (% 38,6) öğrenme stili, 
kadınlarda ise özümseyen (% 36,1) öğrenme stilidir. 

Katılımcıların cinsiyetleri ile öğrenme stilleri arasındaki farkın anlamlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare analizine göre cinsiyet ile öğ-
renme stili arasında p< 0,05 düzeyinde anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşıl-
mıştır (χ²= 5,017 p=,171). 

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyet Durumlarına Göre Öğrenme Stilleri 

Erkek Kadın Toplam Öğrenme stilleri 

Sayı % Sayı % Sayı % 
Değiştiren 16 38,1 21 25,3 37 29,6 

Özümseyen 8 19,0 30 36,1 38 30,4 

Ayrıştıran 10 23,8 14 16,9 24 19,2 

Yerleştiren 8 19,0 18 21,7 26 20,8 

TOPLAM 42 100,0 83 100,0 125 100,0 

 (χ²= 5,017 p=,171). 

4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Öğrenme Stilleri 
Lise düzeyinde eğitim alanlarda en fazla görülen öğrenme stili değiştiren 
(%37,5), Ön lisans eğitim alanlarda özümseyen (% 40,9), Lisan düzeyinde eği-
tim alanlarda değiştiren (%32,1) öğrenme stili bulunmuştur. 

Katılımcıların eğitim durumları ile öğrenme stilleri arasındaki farkın anlamlı 
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare analizine göre eğitim du-
rumu ile öğrenme stili arasında p< 0,05 düzeyinde anlamlı fark olmadığı sonu-
cuna ulaşılmıştır (χ²= 8,955 p=,441). 

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Öğrenme Stilleri 

Eğitim  
Durumu 

 Değiştiren Özümseyen Ayrıştıran Yerleştiren Toplam 

Frekans 9 4 8 3 24 Lise 
% 37,5 16,7 33,3 12,5 100,0 
Frekans 10 18 6 10 44 Ön  

Lisans % 22,7 40,9 13,6 22,7 100,0 
Frekans 17 15 9 12 53 Lisans 
% 32,1 28,3 17,0 22,6 100,0 
Frekans 1 1 1 1 4 Yüksek 

Lisans % 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 
Frekans 37 38 24 26 125 Toplam 
% 29,6 30,4 19,2 20,8 100,0 

 (χ²= 8,955 p=,441). 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların % 30,4’ünün özümseme öğrenme stili-
ne sahip olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerde en fazla görülen öğrenme stili 
özümseyen (% 38,6), sağlık memurlarında değiştiren (% 31,3), diğer sağlık 
personeli arasında ise değiştiren, özümseyen, yerleştiren (%28) öğrenme stilidir. 
Çalışanların ağırlıklı olarak tercih ettikleri öğrenme stilleri ile unvan, eğitim 
durumu, cinsiyet değişkenleri açısından fark olmadığı belirlenmiştir.  

Bu sonuçlardan da görüldüğü gibi eğitim ortamında tek bir öğrenme stiline sa-
hip çalışanlar değil, farklı öğrenme stillerine sahip çalışanlar bulunabilmektedir. 
Bu sonuçlar ışığında şu öneriler yapılabilir:  

 Çalışanların farklı öğrenme tercihlerinin var olduğu ve öğrenme öğretme 
sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin her öğrenci için aynı etkiyi oluş-
turmadığı dikkate alınmalıdır.  

 Eğitimciler ve çalışanlar öğrenme stilleri konusunda bilgilendirilmelidir. 
 Eğitimciler, dört öğrenme stilini de dikkate alarak eğitim ortamlarını düzen-

lemelidir. Bu yaklaşımla çalışanların sahip oldukları öğrenme stili dışındaki 
öğrenme stiline sahip çalışanların ilgilerinden, yeteneklerinden de yararla-
nılmalıdır.  

 Eğitimciler, tüm öğrenme stillerini dikkate alarak öğretim yaklaşımlarını, 
strateji, yöntem ve teknikleri, araç-gereçleri bilinçli bir şekilde seçmeli ve 
kullanmalıdır. 

 Çalışanlara hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili hizmetiçi çalışmaları planla-
nırken, onların baskın öğrenme stilleri dikkate alınarak planlanabilir. 

 Eğitim çalışanlarının öğrenme stiline dayalı program geliştirme çalışmaları 
ve karşılaştırma araştırması yapılabilir. 

 Özümseyen öğrenme stili soyut kavramlaştırma ve yansıtıcı gözlem öğren-
me biçimlerini kapsar. Bu öğrenme stilini benimseyen bireylerin düşünerek 
ve izleyerek öğrenmeyi tercih ettikleri ve bir şeyler öğrenirken soyut kav-
ramlar ve fikirler üzerinde odaklandıkları göz önünde bulundurulması gerekir. 
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Çalışan Personelin Kalite Çalışmaları  
ile İlgili Memnuniyet Durumu 

 
Nevzat KILINÇ1 
Kezban KILINÇ2 

Ebru DUMAN3 
Mehmet KAYA4 

ÖZET 
Amaç: Bu araştırma Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarının, çalışanların mem-
nuniyeti üzerine etkilerini belirlemek ve elde edilen veriler doğrultusunda uygulanabilir 
ve gerçekçi sonuçlara ulaşılarak yeni öneriler geliştirmek için yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada veri toplamak amacıyla anket uygulamasından faydala-
nıldı. Anket likert tarzı cevaplandırma sistemine göre uyarlanmıştır. Anketin iç tutarlılı-
ğı hesaplanmış (0.82) ve uygunluğu belirlenmiştir. Ankette çalışanların demografik ve 
mesleki özelliklerine ilişkin 5 adet soru, diğer bölümlerde ise çalışanların memnuniyet 
düzeylerini belirlemeye yönelik 45 adet soru farklı iki kategoriye ayrılarak yöneltilmiş-
tir. Araştırma bulgularına ait yüzdelik dağılımı tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile an-
lamlılık düzeyleri ise ANOVA testi ile SPSS paket programı kullanılarak analiz edil-
miştir.  

Sonuç: Çalışmamıza katılan çalışanların çoğunluğunu Kadınlar (%80), Hemşireler 
(%37), 26-33 yaş grubundakiler (%44), yüksekokul mezunları (%34.7), 0-5 yıl arası 
mesleki deneyimi olan (%88) kişilerden oluşmaktadır. Araştırmada çalışanların kalite 
çalışmaları ile ilgili kalite yönetim sisteminin uygulandığı işyeri ve kendi yapmış olduk-
ları iş ile ilgili memnuniyet düzeyleri, mesleki durumlarına göre anlamlılık göstermiştir. 
p<0.05. Çalışanların memnuniyet durumları yapılan değerlendirmeler sonrasında pozitif 
yönde olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi, Çalışan Mem-
nuniyeti  
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ABSTRACT 
Objective: This research is made to determine the effects of QMS and to improve new 
suggestions by reaching realistic and practicable results according to the obtained 
results. 

Materials and Methods: Questionnaire is used to collect data during research. The 
questionnaire is adapted to Likert-style answering system. Internal consistency of the 
questionnaire is calculated (0,82) and suitability is determined. 5 questions for the ones 
who are working in the survey and 45 questions for the ones who are working in the 
other departments about their contentment status are asked by dividing two different 
categories. Statistical methods defining percentage distribution of research and 
relevance levels are analyzed by using ANAVO test with SPSS package program. 

Conclusion: Most of the employees that joined to our study are women (%80), nurses 
(%37), 26-33 age group (%44), college graduated (%34.7), 0-5 years of professional 
experience (%88). Employees contentment status about their job and the workplace in 
which QMS is practiced showed significance p<0, 05. The contentment statuses of 
employees are stated in a positive way after evaluation. 

Key Words: Total Quality Management, QMS (Quality Management System), 
Contentment Status. 
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1. GİRİŞ 

Sağlık alanı; yoğun stresler yaşayan hasta bireye hizmet verme güçlüğünün yanı 
sıra, bu alanda görev yapanların günlük çalışmalarında sık sık stres yaratıcı 
olaylarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle, diğer iş ortamlarından farklılık gös-
termektedir. Hizmet sunumunun temel belirleyicisi olan çalışanlar verilen hiz-
metin kalitesini de büyük ölçüde belirlemektedir. Sağlık kurumları gibi, verilen 
hizmetin kişisel olduğu ve yoğun çaba gerektirdiği hizmet örgütlerinde etkilili-
ğin sağlanabilmesi için çalışanlar arasında yüksek bir doyum düzeyi gereklidir. 

Kişilerin başarılı, mutlu, memnun ve üretken olabilmelerinin en önemli gerekle-
rinden biri olan mesleki doyum, kişinin işi hakkındaki genel tutumu olarak da 
tanımlanmakta bu tanımlama doğrultusunda çalışanın işini değerlendirmesiyle 
oluşan hoşnutluk ve hoşnutsuzluk duygu ve hislerinin bütünü olarak ele alın-
maktadır. (Davis,1988). İş doyumu, duygusal bir tepki ve davranışsal bir dışa 
vurum olup, bireyin yaptığı işi, çalışma ortamını ve çalışma yaşamını değerlen-
dirmesi ile oluşur. İşe karşı pozitif tutum iş doyumuna eş değerdir. İşe karşı 
negatif tutum ise iş doyumsuzluğu olarak adlandırılabilir. (Vroom, 1964). Bura-
dan hareketle bireyin iş yerinde yüksek iş doyumu hissetmesi, bu kişinin genel-
de işini sevdiği ve işine olumlu yönde değer verdiği sonucunu ortaya koymak-
tadır(Taner, 1993).. İş doyumu, işin özellikleriyle çalışanların istekleri birbirine 
uyduğu zaman gerçekleşmektedir İş doyumu yaşam doyumu ile yakından ilinti-
lidir. Yaşam doyumuna bağlı olarak iş doyumunda değişiklikler görülebilmek-
tedir. İş doyumunu etkileyen unsurlar sıralandığında; işin niteliği, organizasyo-
nun yönetim şekli, çalışma ortamı, çalışanın iş arkadaşı çevresi gibi etkenler 
dikkat çekicidir. Tüm çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, çalışma 
yaşamına ilişkin ekonomik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerinin, özlem ve 
isteklerinin karşılanmasını istemektedirler. Çalışanlar gereksinimleri kurumla-
rınca karşılandığı sürece doyumlu olmaktadırlar. 

Genel bir kural olarak ifade edilirse, işinde tatmin olmayan sağlık personeli 
hastasını tatmin edemez. Sağlık çalışanları üzerinde yapılan birçok araştırmada 
iş doyumunun, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, meslek ve hizmet 
süresi gibi kişisel özelliklerinin yanı sıra, yapılan işin içeriği, ücret, yönetim 
politikası, kişiler arası ilişkiler, gelişme ve yükselme imkânları ve çalışma ko-
şulları gibi örgütsel ve çevresel faktörlerden de etkilendiği belirtilmektedir. 
(Anonim 2010) 

Hastanemizin kalite anlayışı: Hastalarımızın hastanemizde kendini rahat, huzur-
lu ve güvende hissedebilmeleri için gerekli olan tıbbi şartları sağlamayı, insani 
ihtiyaçları gözetmeyi, sağlık hizmetini sağlığa uygun şartlarda sunmayı ve nihai 
olarak da hasta memnuniyetini sağlamayı ilke olarak kabul ediyoruz. Hastaları-
mıza en iyi hizmeti işinin ehli, güler yüzlü, disiplin ve düzen anlayışına sahip 
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çalışanlarımızla verebileceğimize inanıyoruz; bu nedenle çalışanlarımızın ihti-
yaç duydukları her türlü eğitimi almalarını destekliyoruz. Yalnızca yazılı kanun 
ve nizamlara değil, yazılı olmayan insani, ahlaki ve toplumsal kurallara da bağlı 
kalarak ve değer yargılarına saygı göstererek kaliteli ve memnuniyet verici bir 
sağlık hizmeti sunulabileceğine inanıyoruz.  

2. AMAÇ 

Bu araştırma Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarının, çalışanların mem-
nuniyeti üzerine etkilerini belirlemek ve elde edilen veriler doğrultusunda uygu-
lanabilir ve gerçekçi sonuçlara ulaşılarak yeni öneriler geliştirmek için yapıl-
mıştır.  

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket uygulamasından faydalanıldı. Anket 
likert tarzı cevaplandırma sistemine göre uyarlanmıştır. Anketin iç tutarlılığı 
hesaplanmış (0.82) ve uygunluğu belirlenmiştir. Ankette çalışanların demogra-
fik ve mesleki özelliklerine ilişkin 5 adet soru; diğer bölümlerde ise çalışanların 
iş ve işyeri ile ilgili memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik 45 adet soru 
farklı iki kategoriye ayrılarak yöneltilmiştir. Araştırma bulgularına ait yüzdelik 
dağılımı tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile anlamlılık düzeyleri ise ANOVA 
testi ile SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

4. BULGULAR 

Çalışmamıza katılan çalışanların çoğunluğunu Kadınlar(%80), Hemşireler 
(%37), 26-33 yaş grubundakiler(%44), yüksekokul mezunları (%34.7), 0-5 yıl 
arası mesleki deneyimi olan(%88) kişilerden oluşmaktadır.  

Tablo 1. Cinsiyetiniz 

  Frekans Yüzde% Valid Yüzde% Kümülatif Yüzde% 

kadın 61 74,4 74,4 74,4 

Erkek 21 25,6 25,6 100,0 

Valid 

Toplam 82 100,0 100,0  
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Şekil 1. 

 

Tablo 2. Yaşınız 

 Frekans Yüzde% Valid Yüzde% Kümülatif Yüzde% 

18-25 27 32,9 32,9 32,9 

26-33 26 31,7 31,7 64,6 

34-41 21 25,6 25,6 90,2 

42-49 6 7,3 7,3 97,6 

50 ve üzeri 2 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Toplam 82 100,0 100,0  

 

 

Şekil 2. 
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Tablo 3. Eğitim Durumu 

  Frekans Yüzde% Valid Yüzde% Kümülatif Yüzde% 

ilköğretim 7 8,5 8,5 8,5 

ortaöğretim(lise) 21 25,6 25,6 34,1 

yüksekokul 29 35,4 35,4 69,5 

lisans 23 28,0 28,0 97,6 

yüksek lisans ve üzeri 2 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Toplam 82 100,0 100,0  

  

 

Şekil 3. 

Tablo 4. Göreviniz 

  
Frekans Yüzde%

Valid  
Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

Valid hekim 5 6,1 6,1 6,1 

hemşire 20 24,4 24,4 30,5 

sağlık memuru 16 19,5 19,5 50,0 

memur 16 19,5 19,5 69,5 

diğer çalışanlar 25 30,5 30,5 100,0 

 

Toplam 82 100,0 100,0  
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Şekil 4. 

 

Tablo 5. Çalışma Süresi 

  Frekans Yüzde% Valid Yüzde% Kümülatif Yüzde% 

0-5 yıl 65 79,3 79,3 79,3 

6-10yıl 13 15,9 15,9 95,1 

10-15 yıl 1 1,2 1,2 96,3 

16 ve üzeri 3 3,7 3,7 100,0 

Valid 

Toplam 82 100,0 100,0  

 

  

Şekil 5. 
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Tablo 6. Hastanemizde çalışanlarla ilgili kararlar, çalışanların  
katılımıyla demokratik bir şekilde alınır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 17 20,7 21,5 21,5 

Ara sıra 29 35,4 36,7 58,2 

sık sık 12 14,6 15,2 73,4 

çoğunlukla 19 23,2 24,1 97,5 

her zaman 2 2,4 2,5 100,0 

Valid 

Toplam 79 96,3 100,0  

Kayıp Sistem 3 3,7   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 7. Hastanemizde çalışanların dile getirdiği şikayet ve öneriler dikkate alınmaktadır. 

  Frekans Yüzde% Valid Yüzde% Kümülatif Yüzde% 

hiç bir zaman 11 13,4 13,9 13,9 

ara sıra 34 41,5 43,0 57,0 

sık sık 15 18,3 19,0 75,9 

çoğunlukla 9 11,0 11,4 87,3 

her zaman 10 12,2 12,7 100,0 

Valid 

Toplam 79 96,3 100,0  

Kayıp Sistem 3 3,7   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 8. Hastanemizin kalite politikasını destekliyorum 

  Frekans Yüzde% Valid Yüzde% Kümülatif Yüzde% 

hiç bir zaman 8 9,8 10,4 10,4 

ara sıra 16 19,5 20,8 31,2 

sık sık 14 17,1 18,2 49,4 

çoğunlukla 20 24,4 26,0 75,3 

her zaman 19 23,2 24,7 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 9. Hastanemizde yaptığım iş ile ilgili alınacak kararlarda görüşüm alınmaktadır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 14 17,1 18,4 18,4 

ara sıra 35 42,7 46,1 64,5 

sık sık 6 7,3 7,9 72,4 

çoğunlukla 13 15,9 17,1 89,5 

her zaman 8 9,8 10,5 100,0 

Valid 

Toplam 76 92,7 100,0  

Kayıp Sistem 6 7,3   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 10. Hastane yönetiminden memnunum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 5 6,1 6,7 6,7 

ara sıra 20 24,4 26,7 33,3 

sık sık 3 3,7 4,0 37,3 

çoğunlukla 24 29,3 32,0 69,3 

her zaman 23 28,0 30,7 100,0 

Valid 

Toplam 75 91,5 100,0  

Kayıp Sistem 7 8,5   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 11. Hastanemizdeki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 2 2,4 2,5 2,5 

ara sıra 23 28,0 29,1 31,6 

sık sık 6 7,3 7,6 39,2 

çoğunlukla 30 36,6 38,0 77,2 

her zaman 18 22,0 22,8 100,0 

Valid 

Toplam 79 96,3 100,0  

Kayıp Sistem 3 3,7   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 12. Hastanemizde yapılan faaliyetlerde herkes birbirine destek olur. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 11 13,4 14,5 14,5 

ara sıra 30 36,6 39,5 53,9 

sık sık 15 18,3 19,7 73,7 

çoğunlukla 16 19,5 21,1 94,7 

her zaman 4 4,9 5,3 100,0 

Valid 

Toplam 76 92,7 100,0  
Kayıp Sistem 6 7,3   
 Toplam 82 100,0   

Tablo 13. Hastane yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 6 7,3 7,8 7,8 

ara sıra 19 23,2 24,7 32,5 

sık sık 10 12,2 13,0 45,5 

çoğunlukla 25 30,5 32,5 77,9 

her zaman 17 20,7 22,1 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 14. Hastanemizde çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 4 4,9 5,3 5,3 

ara sıra 11 13,4 14,5 19,7 

sık sık 11 13,4 14,5 34,2 

çoğunlukla 32 39,0 42,1 76,3 

her zaman 18 22,0 23,7 100,0 

Valid 

Toplam 76 92,7 100,0  

Kayıp Sistem 6 7,3   

 Toplam 82 100,0   



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   101  

Tablo 15. Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve  
objektif olarak yapılmaktadır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 21 25,6 27,3 27,3 

ara sıra 22 26,8 28,6 55,8 

sık sık 10 12,2 13,0 68,8 

çoğunlukla 20 24,4 26,0 94,8 

her zaman 4 4,9 5,2 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 16. Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans  
değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 25 30,5 33,3 33,3 

ara sıra 22 26,8 29,3 62,7 

sık sık 9 11,0 12,0 74,7 

çoğunlukla 15 18,3 20,0 94,7 

her zaman 4 4,9 5,3 100,0 

Valid 

Toplam 75 91,5 100,0  

Kayıp Sistem 7 8,5   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 17. Yöneticinin çalışanları değerlendirirken kullandığı kriterler çalışanlara duyurulur. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 25 30,5 32,9 32,9 

ara sıra 18 22,0 23,7 56,6 

Sık sık 14 17,1 18,4 75,0 

çoğunlukla 18 22,0 23,7 98,7 

her zaman 1 1,2 1,3 100,0 

Valid 

Toplam 76 92,7 100,0  

Kayıp Sistem 6 7,3   

 Toplam 82 100,0   

 



Poster Bildiriler 

 

102   IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

Tablo 18. Yöneticiler, çalışanların performansını etkileyen sebepleri araştırmaktadır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiçbir zaman 17 20,7 23,0 23,0 

ara sıra 25 30,5 33,8 56,8 

sık sık 10 12,2 13,5 70,3 

çoğunlukla 20 24,4 27,0 97,3 

her zaman 2 2,4 2,7 100,0 

Valid 

Toplam 74 90,2 100,0  

Kayıp Sistem 8 9,8   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 19. Yöneticiler, çalışanlarının performanslarını  
yükseltmek için gereken önlemleri alır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 12 14,6 15,6 15,6 

ara sıra 29 35,4 37,7 53,2 

Sık sık 14 17,1 18,2 71,4 

çoğunlukla 20 24,4 26,0 97,4 

her zaman 2 2,4 2,6 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 20. Kendimi hastanemizin değerli bir üyesi olarak görürüm. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 13 15,9 16,7 16,7 

ara sıra 25 30,5 32,1 48,7 

sık sık 10 12,2 12,8 61,5 

çoğunlukla 15 18,3 19,2 80,8 

her zaman 15 18,3 19,2 100,0 

Valid 

Toplam 78 95,1 100,0  

Kayıp Sistem 4 4,9   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 21. Hastanemizde kendimi güvende hissederim. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 7 8,5 9,0 9,0 

ara sıra 16 19,5 20,5 29,5 

sık sık 11 13,4 14,1 43,6 

çoğunlukla 27 32,9 34,6 78,2 

her zaman 17 20,7 21,8 100,0 

Valid 

Toplam 78 95,1 100,0  

Kayıp Sistem 4 4,9   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 22. Yaptığım işten zevk alıyorum ve işimi seviyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 2 2,4 2,6 2,6 

ara sıra 12 14,6 15,4 17,9 

sık sık 7 8,5 9,0 26,9 

çoğunlukla 17 20,7 21,8 48,7 

her zaman 40 48,8 51,3 100,0 

Valid 

Toplam 78 95,1 100,0  

Kayıp Sistem 4 4,9   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 23. Aldığım ücret yeterlidir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 41 50,0 53,2 53,2 

ara sıra 19 23,2 24,7 77,9 

sık sık 4 4,9 5,2 83,1 

çoğunlukla 11 13,4 14,3 97,4 

her zaman 2 2,4 2,6 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 24. Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar çalışanları motive edici yöndedir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 12 14,6 15,2 15,2 

ara sıra 31 37,8 39,2 54,4 

sı ksık 14 17,1 17,7 72,2 

çoğunlukla 10 12,2 12,7 84,8 

her zaman 12 14,6 15,2 100,0 

Valid 

Toplam 79 96,3 100,0  

Kayıp Sistem 3 3,7   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 25. Hastanemizde çalışmaktan gurur duyuyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 3 3,7 4,1 4,1 

ara sıra 22 26,8 29,7 33,8 

sık sık 5 6,1 6,8 40,5 

çoğunlukla 17 20,7 23,0 63,5 

her zaman 27 32,9 36,5 100,0 

Valid 

Toplam 74 90,2 100,0  

Kayıp Sistem 8 9,8   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 26. Yöneticiler, çalışanların hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını  
karşılamak için kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 5 6,1 6,6 6,6 

ara sıra 19 23,2 25,0 31,6 

sık sık 10 12,2 13,2 44,7 

çoğunlukla 26 31,7 34,2 78,9 

her zaman 16 19,5 21,1 100,0 

Valid 

Toplam 76 92,7 100,0  

Kayıp Sistem 6 7,3   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 27. Çalıştığım hastane bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 13 15,9 16,5 16,5 

ara sıra 28 34,1 35,4 51,9 

sık sık 13 15,9 16,5 68,4 

çoğunlukla 11 13,4 13,9 82,3 

her zaman 14 17,1 17,7 100,0 

Valid 

Toplam 79 96,3 100,0  

Kayıp Sistem 3 3,7   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 28. Hastanemiz teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 6 7,3 7,6 7,6 

ara sıra 24 29,3 30,4 38,0 

sık sık 14 17,1 17,7 55,7 

çoğunlukla 28 34,1 35,4 91,1 

her zaman 7 8,5 8,9 100,0 

Valid 

Toplam 79 96,3 100,0  

Kayıp Sistem 3 3,7   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 29. Çalışanların hastanede yemek, servis vb. ihtiyaçları karşılanır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 4 4,9 5,0 5,0 

ara sıra 18 22,0 22,5 27,5 

sık sık 13 15,9 16,3 43,8 

çoğunlukla 21 25,6 26,3 70,0 

her zaman 24 29,3 30,0 100,0 

Valid 

Toplam 80 97,6 100,0  

Kayıp Sistem 2 2,4   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 30. Hastanede ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında ulaşabiliyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 8 9,8 10,0 10,0 

ara sıra 19 23,2 23,8 33,8 

sık sık 17 20,7 21,3 55,0 

çoğunlukla 25 30,5 31,3 86,3 

her zaman 11 13,4 13,8 100,0 

Valid 

Toplam 80 97,6 100,0  

Kayıp Sistem 2 2,4   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 31. Hastanemizde güvenlik hizmetleri yeterlidir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 9 11,0 11,3 11,3 

ara sıra 22 26,8 27,5 38,8 

Sık sık 18 22,0 22,5 61,3 

çoğunlukla 18 22,0 22,5 83,8 

her zaman 13 15,9 16,3 100,0 

Valid 

Toplam 80 97,6 100,0  

Kayıp Sistem 2 2,4   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 32. Çalışanlara sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 43 52,4 53,8 53,8 

ara sıra 20 24,4 25,0 78,8 

sık sık 7 8,5 8,8 87,5 

çoğunlukla 5 6,1 6,3 93,8 

her zaman 5 6,1 6,3 100,0 

Valid 

Toplam 80 97,6 100,0  

Kayıp Sistem 2 2,4   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 33. Hastanemizde huzurlu bir çalışma ortamı mevcuttur. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 9 11,0 11,4 11,4 

ara sıra 22 26,8 27,8 39,2 

Sık sık 13 15,9 16,5 55,7 

çoğunlukla 22 26,8 27,8 83,5 

her zaman 13 15,9 16,5 100,0 

Valid 

Toplam 79 96,3 100,0  

Kayıp Sistem 3 3,7   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 34. Hastane yöneticileri hizmet alanların beklentilerini dikkate alır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 7 8,5 9,0 9,0 

ara sıra 19 23,2 24,4 33,3 

sık sık 10 12,2 12,8 46,2 

çoğunlukla 26 31,7 33,3 79,5 

her zaman 16 19,5 20,5 100,0 

Valid 

Toplam 78 95,1 100,0  

Kayıp Sistem 4 4,9   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 35. Hastanemiz yerel ve genel toplum üzerinde olumlu  
etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 6 7,3 7,9 7,9 

ara sıra 17 20,7 22,4 30,3 

sık sık 16 19,5 21,1 51,3 

çoğunlukla 25 30,5 32,9 84,2 

her zaman 12 14,6 15,8 100,0 

Valid 

Toplam 76 92,7 100,0  

Kayıp Sistem 6 7,3   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 36. Hastanemiz çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip  
edebilmekte ve bu gelişmeleri hastanemize taşıyabilmektedir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 5 6,1 6,5 6,5 

ara sıra 22 26,8 28,6 35,1 

sık sık 18 22,0 23,4 58,4 

çoğunlukla 23 28,0 29,9 88,3 

her zaman 9 11,0 11,7 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   

 

Tablo 37. Yöneticilerimiz çalışanların görüşlerini dikkate almaktadır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 10 12,2 12,8 12,8 

ara sıra 26 31,7 33,3 46,2 

sık sık 15 18,3 19,2 65,4 

çoğunlukla 16 19,5 20,5 85,9 

her zaman 11 13,4 14,1 100,0 

Valid 

Toplam 78 95,1 100,0  

Kayıp Sistem 4 4,9   

 Toplam 82 100,0   

 

Tablo 38. Yöneticilerimiz işinin gerektirdiği yeterliliğe sahiptir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 8 9,8 10,4 10,4 

ara sıra 14 17,1 18,2 28,6 

sık sık 12 14,6 15,6 44,2 

çoğunlukla 26 31,7 33,8 77,9 

her zaman 17 20,7 22,1 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 39. Yöneticilerimiz insan ilişkilerine önem vermektedir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 7 8,5 8,8 8,8 

ara sıra 17 20,7 21,3 30,0 

sık sık 13 15,9 16,3 46,3 

çoğunlukla 20 24,4 25,0 71,3 

her zaman 23 28,0 28,8 100,0 

Valid 

Toplam 80 97,6 100,0  

Kayıp Sistem 2 2,4   

 Toplam 82 100,0   

 

Tablo 40. Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 4 4,9 5,1 5,1 

ara sıra 24 29,3 30,8 35,9 

sık sık 13 15,9 16,7 52,6 

çoğunlukla 23 28,0 29,5 82,1 

her zaman 14 17,1 17,9 100,0 

Valid 

Toplam 78 95,1 100,0  

Kayıp Sistem 4 4,9   

 Toplam 82 100,0   

 

Tablo 41. Yöneticilerimiz, teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 5 6,1 6,6 6,6 

ara sıra 25 30,5 32,9 39,5 

sık sık 9 11,0 11,8 51,3 

çoğunlukla 24 29,3 31,6 82,9 

her zaman 13 15,9 17,1 100,0 

Valid 

Toplam 76 92,7 100,0  

Kayıp Sistem 6 7,3   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 42. Hastanemizde görev alanıma giren iş ve işlemlerin  
yürütülmesine liderlik yapma fırsatı tanınmaktadır. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 14 17,1 18,2 18,2 

ara sıra 23 28,0 29,9 48,1 

sık sık 9 11,0 11,7 59,7 

çoğunlukla 17 20,7 22,1 81,8 

her zaman 14 17,1 18,2 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 43. Hastanemizin değerlerini biliyor ve paylaşıyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 1 1,2 1,3 1,3 

ara sıra 12 14,6 15,6 16,9 

sık sık 13 15,9 16,9 33,8 

çoğunlukla 17 20,7 22,1 55,8 

her zaman 34 41,5 44,2 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 44. Hastanemizin misyonunu biliyor ve paylaşıyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 2 2,4 2,6 2,6 

ara sıra 12 14,6 15,4 17,9 

sık sık 10 12,2 12,8 30,8 

çoğunlukla 23 28,0 29,5 60,3 

her zaman 31 37,8 39,7 100,0 

Valid 

Toplam 78 95,1 100,0  

Kayıp Sistem 4 4,9   

 Toplam 82 100,0   
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Tablo 45. Hastanemizin vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 2 2,4 2,6 2,6 

ara sıra 14 17,1 18,2 20,8 

sık sık 9 11,0 11,7 32,5 

çoğunlukla 20 24,4 26,0 58,4 

her zaman 32 39,0 41,6 100,0 

Valid 

Toplam 77 93,9 100,0  

Kayıp Sistem 5 6,1   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 46. Hastanemizin temel politikasını ve önemli stratejilerini biliyor ve paylaşıyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman, 3 3,7 3,8 3,8 

ara sıra 15 18,3 19,2 23,1 

sık sık 9 11,0 11,5 34,6 

çoğunlukla 27 32,9 34,6 69,2 

her zaman 24 29,3 30,8 100,0 

Valid 

Toplam 78 95,1 100,0  

Kayıp Sistem 4 4,9   

 Toplam 82 100,0   

Tablo 47. Hastanemizin insan kaynakları yönetimi strateji ve uygulamalarını benimsiyorum. 

  
Frekans Yüzde% Valid Yüzde% 

Kümülatif  
Yüzde% 

hiç bir zaman 5 6,1 6,6 6,6 

ara sıra 18 22,0 23,7 30,3 

sık sık 12 14,6 15,8 46,1 

çoğunlukla 23 28,0 30,3 76,3 

her zaman 18 22,0 23,7 100,0 

Valid 

Toplam 76 92,7 100,0  

Kayıp Sistem 6 7,3   

 Toplam 82 100,0   
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5. SONUÇ 

Araştırmada çalışanların kalite çalışmaları ile ilgili kalite yönetim sisteminin 
uygulandığı işyeri ve kendi yapmış oldukları iş ile ilgili memnuniyet düzeyleri, 
mesleki durumlarına göre anlamlılık göstermiştir. Çalışanların memnuniyet 
durumları yapılan değerlendirmeler sonrasında pozitif yönde olduğu belirlen-
miştir.  
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Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Kas-İskelet 
Sistemi Problemlerinin Analizi 

 
Ahmet ATASOY1 

Salim AKSOY2 
Hasan ARSLAN3 

ÖZET 
Çalışma koşulları, kimyasal, fiziksel, biyolojik ve psikososyal etmenler çalışanlarda 
sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Çalışanların yaygın sorunlarından birisi de kas-
iskelet sistemi hastalıklarıdır. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanların çalışma koşulları-
na ve mesleğe bağlı olarak ortaya çıkan kas-iskelet sistemi problemlerinin incelenmesidir. 
Katılımcıların % 31,8’i hemşire, %56,9’u 30-39 yaş grubunda, %30,1’si halen sigara 
içmekte olup, %65,7’i ise haftada üç kez en az 30 dakika sürecek şekilde egzersiz yap-
mamaktadır. En fazla etkilenen vücut bölümleri, boyun, omuz, sırt ve beldir. Prevelansı en 
yüksek olan sırt ağrısını (%60,7), bel ağrısı (% 57,7) Boyun ağrısı (% 52,7) Omuz ağrısı 
(% 46,9) izlemiştir. Çalışanların % 26’sı hekime başvurmuş, % 7,9’u rapor almışlardır. 
Araştırma sonuçlarına göre kas iskelet sistemi hastalıklarının göstergesi olan boyun, sırt 
ve bel ağrıları çalışanlarda yaygındır. Konu ile ilgili sağlık çalışanlarına hizmet içi eği-
tim verilmeli, ağrıların önlenmesi ve bildirimi ile ilgili yöntemler geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Boyun ağrısı, Bel ağrısı, Sırt ağrısı, Prevelans 

ABSTRAT 
Working conditions, chemical, physical, biological and psychosocial factors can cause 
health problems in employees. One of the common problems of the employees is the 
musculoskeletal diseases. The aim of this study was to describe musculoskeletal 
problems resulting from work setting and occupation in healthcare workers who work in 
a hospital.  
Of the study group, 31,8% were nurse, 56,9% were 30-39 age group, 30,1% were 
currently smoker, 65.7% were not exercising at least three times a week for half an 
hour, Most affected body parts are neck, shoulders and waist. The highest prevalence 
was recorded for the thoracic (60,7%), lower back (57,7%), neck (52,7%) followed by 
shoulders (46,9%). 26% of hospital worker with WRMD had visited a doctor, 7,9 % 
took sick-day medical report, 
Both lifetime and point pain prevalances showed that muscolosceletal disorders 
symptoms were common in healthcare worker. In service training of healthcare worker 
on subject, and assessment and prevention methods should be developed. 

Key Words: Neck Pain, Low Back Pain, Upper Back Pain, Prevelance 
                                                            
1  Sandıklı Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü, aatasoy15@gmail.com, 
2  Sandıklı Devlet Hastanesi, Başhekim  
3  Sandıklı Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcısı 
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1. GİRİŞ 

İnsan için iş kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü insan, yaşamı için gerekli olan 
her şeyi üretebilmek ve elde edebilmek için çalışmak zorundadır. Çalışmak ise 
yaşamın bir parçasıdır. Ancak bazen insanlar yaptıkları işten ve çalıştıkları or-
tamdan kaynaklanan sağlık sorunları ile karşılaşabilmektedirler (Parlar 
2008:547).  

İş sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler taşıyan çalışma alanlarından biri-
si de sağlık hizmet alanıdır. Bu hizmet alanlarında çalışanlar mesleklerini uygu-
larken iş günü içindeki girişimlerden ve çalışma ortamlarından kaynaklanan 
fiziksel, psikososyal ve mekanik birçok risklerle karşılaşmaktadırlar (Yılmaz 
vd.,2003:30). 

Sağlık alanında çalışanlarda, diğer endüstri servislerinde çalışanlara göre daha 
fazla kas- iskelet sistemine ait problemler görülmektedir (Büker vd., 2006:164). 
Sağlık çalışanlarında kas iskelet sorunlarının en önemli nedeni hasta ile yakın 
temas gerektiren aktivitelerdir. Hekim, diş hekimi, hemşire, fizyoterapist ve 
hasta bakıcılar günlük rutin çalışmaları içerisinde sürdürdükleri aktiviteler ne-
deni ile kas iskelet sistemini ilgilendiren yaralanmalara ve hastalıklara sürekli 
olarak maruz kalmak durumundadırlar (Yakut vd, 2011:75) 

İşten kaynaklanan kas-iskelet sorunları, yapılan işe bağlı olarak gelişen ve işin 
devamı ile yakınmaların arttığı; eklem, kas, tendon ve diğer yumuşak dokularda 
rahatsızlık, şekil ve/veya fonksiyon bozukluğu ve inatçı ağrı ile karakterize, her 
zaman fiziksel bulguların eşlik etmediği durum olarak tanımlanmaktadır (Pınar 
vd.,2008:72) 

İşle ilgili kas ve iskelet sistemi hastalıkları; kas, eklem, tendon, bağ, sinir ve 
kemik gibi vücut yapılarında ve lokalize olmuş kan dolaşım sisteminde görülen, 
yapılan iş ve işin yapıldığı ortamın etkisiyle gelişen ya da alevlenen bozukluk-
lardır. İşle ilgili kas ve iskelet sistemi hastalıklarının bir çoğu kümülatif rahat-
sızlıklardır ve uzun bir zaman boyunca yüksek ya da düşük yoğunluktaki yükle-
re tekrar tekrar maruz kalmanın sonucunda ortaya çıkmaktadırlar (OSHA). 

Çalışma sırasındaki kötü çalışma postürünün çalışma süresi ile orantılı olarak 
vücudun farklı bölümlerine bindirdiği yüklerin etkisi ile başlangıçta ağrı, kas 
spazmı ve geçici yumuşak doku problemleriyle ortaya çıkan patolojiler, önle-
nemediği veya tedavi edilemediği taktirde kronik ve geri dönüşü olmayan rahat-
sızlıklara dönüşür (Cavlak vd.,2004:14)  

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının gelişiminde çok farklı faktörler rol oyna-
maktadır; fiziksel faktörler, organizasyonel ve psikososyal faktörleri bireysel ve 
kişisel faktörler gibi. Bunlar hastalığın gelişiminde tek başına rol oynayacağı 
gibi çeşitli kombinasyonlar halinde de etki edebilirler (OSHA). 
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Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının oluşumun da rol oynama potansiyeli olan 
fiziksel faktörler; kuvvet uygulamak, hareketlerin tekrarlanması, biçimsiz ve 
statik duruşlar, titreşim, soğuk ya da sıcaklık kötü ışıklandırma, organizasyonla 
ilgili ve psiko sosyal faktörler; iş yükünün çok fazla olması, gerçekleştirilen 
görevler üzerinde bir kontrol mekanizmasının bulunmaması, iş memnuniyetinin 
düşük olması, yüksek hızda, tekrarlı, monoton çalışma) bireysel faktörler ise; 
geçmişe yönelik sağlık öyküsü, fiziksel kapasite yaş, obezite, sigara tiryakiliği-
dir (Özcan vd.2007:6), (Demircan,2007:12), (Yılmaz,vd.,2006:16), (Pınar vd., 
2008;74). 

İş yerlerinde, hızlı teknolojik ilerlemeler ve artan mekanizasyon insan vücudu 
üzerindeki yükleri azaltıyor gibi görünmesine rağmen, sanayi bakımından ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, mesleki 
görevlerin bir sonucu olarak, en önemli rahatsızlıklarından biri olmaya devam 
etmektedir(Özel vd.,2010:41). 

Kas iskelet sistemi hastalıkları bireyi, toplumu ve işi etkilemektedir. Korunması 
kolay ve ucuzdur. Sonuçları pahalıdır. İş gücü kaybına neden olmaktadır 
(Demircan, 2007:5). Ayrıca çalışanların iş verimini (işten kalma ve güç kayıpla-
rı) negatif yönde etkilemektedir (Budakoğlu vd.,2007:22).  

İşgücü kaybı ve sakatlıklara ek olarak İKİH ekonomik yük de oluşturmaktadır. 
İskandinav ülkelerinde işe devamsızlık ve hastalık tedavi maliyetleri Gayrı Safi 
Milli Hasılalarının %0,5-2,0‘si arasında değişmektedir. Bu oranlar Türkiye’ye 
uyarlandığında 2006 yılı için İKİH maliyetinin 2,9-11,5 milyar TL dolaylarında 
olması beklenir (Türkkan,2009: 103).  

Kas iskelet sistemi hastaların önlenmesinde ana çaba mekanik araçlardan yarar-
lanılması, iş rotasyonu, iş zenginleştirme, ekip çalışmasının güçlendirilmesi ve 
işyeri çevresinin düzenlenmesi yoluyla yapılan işin mümkün olduğunca tekrar-
lanmasının engellenmesine odaklanmalıdır (Pınar vd.,2008:77). Tüm çalışanla-
ra, uygun ergonomik koşullar ve yaralanmalardan korunma gibi başlıklarda 
eğitimlerin verilmesi önem taşımaktadır. Çalışma ortamının ve kullanılan aletle-
rin ergonomik açıdan uygunluğunun sağlanması, rotasyonlu çalışma düzeninin 
ayarlanması, maksimum iş yükünün ve çalışma süresinin belirlenmesi, uzun 
süre aynı postürde çalışmayı engellemek amacıyla sık mola verilmesi, maksi-
mum çalışma süresinin belirlenmesi gibi önlemler bu rahatsızlıkların azaltılma-
sına yönelik basit ama etkili müdahalelerdir (Öcek vd.,2011:46). 
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2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, hastane çalışanlarında işe bağlı kas ve iskelet sistemi problemleri 
ve bu problemleri etkileyen faktörlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  

Araştırmanın evreni Sandıklı Devlet Hastanesinde çalışan 298 personeli oluş-
turmaktadır. Raporlu, izinli, araştırmaya katılmayı istememe gibi nedenlerle 61 
hastane çalışanı araştırmaya katılmamışlardır. Araştırmaya katılım oranı % 
80’dır . 

Bu çalışma, Çalışan Güvenliği Komitesi çalışması olarak planlanmış ve Ocak 
2011’de uygulanmıştır. 

Bu çalışma 4 bölümden oluşan 49 sorulu anket kullanılmıştır. Birinci bölümde 
katılımcıların demografik özellikleri ortaya çıkaran 6 soru, ikinci bölümde ise 
çalışanların kas iskelet sistemi rahatsızlarını ortaya çıkarmaya yönelik 30 soru, 
üçüncü bölümde ise kas ve iskelet sisteminde görülen ağrı, acı, yanma düzeyini 
belirten 8 soru, dördüncü bölümde katılımcıların kas ve iskelet sistemi problem-
lerinde doktora başvurma, ilaç kullanma süresi, istirahat alma durumlarına yö-
nelik 5 soru yer almaktadır. 

Çalışanın, kendisini baskı altında hissetmemesi ve özgür iradesiyle anket soru-
larını yanıtlayabilmesi için, anket formu kendilerine verilmiş ve bir süre sonra 
toplanmıştır. Böylelikle, sorulan sorulara objektif yanıtların verilebilmesi sağ-
lanmaya çalışılmıştır 

Katılımcılardan ağrı düzeyini VAS ağrı skalası ile hafiften şiddetliye olacak 
şekilde 1 ile 10 arasında değerlendirmeleri istenmiştir. VAS Ağrı skalasının 
cronbach alpha katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. 

Anket sorularına verilen cevapların ortalama, yüzdelik dağılım ve standart sap-
ma değerleri hesaplandı. Veriler, ortalama ± standart sapma ile ifade edildi. 

İstatistiksel analizlerde p<0,05 anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiş, yüzdeler 
arası farklar ki-kare veya Fisher kesin ki-kare testi, ortalamalar arası farklılıklar 
ise Student t-testi, Anova testi aracılığıyla değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1. Sosyo demografik Özellikler 

Çalışmaya katılanların % 31,8’i hemşirelerden oluşmakta, % 14,6’sı poliklinik-
lerde çalıştığı, % 55,2’sinin hizmet süresi 5 yıldan az olduğu, % 56,9’unun yaşı 
30-39 yaş grubunda olduğu bulunmuştur.  
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Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-demografik Özellikleri  

UNVAN Sayı % HİZMET YILI   

Hekim 26 10,9 0-5 YIL 132 55,2 

Hemşire 76 31,8 6-10 YIL 49 20,5 

Sağlık Memuru 49 20,5 11-15 YIL 30 12,6 

Diğer Sağlık 6 2,5 16-20 YIL 21 8,8 

Memur 22 9,2 21 YIL VE + 7 2,9 

Güvenlik 6 2,5 YAŞ   

Temizlik 26 10,9 20-29 42 17,6 

Bilgi İşlem 28 11,7 30-39 136 56,9 

ÇALIŞTIĞI 
ÜNİTE 

  
40-49 

53 22,2 

Dahiliye 20 8,4 50 VE ÜZERİ 8 3,3 

Cerrahi 16 6,7 CİNSİYET   

Ameliyathane 23 9,6 Erkek 103 43,1 

Acil 30 12,6 Kadın 136 56,9 

Ambulans 
6 2,5 

KULLANILAN 
EL 

  

Doğum 14 5,9 Sağ 190 79,5 

Diyaliz 10 4,2 Sol 15 6,3 

Çocuk 15 6,3 Her İkisi 34 14,2 

Poliklinik 
35 14,6 

SİGARA 
İÇİÇİLİĞİ 

  

Laboratuvar 17 7,1 İçiyor 72 30,1 

Röntgen 9 3,8 İçmiyor 167 69,9 

İdari 31 13,0 Boy (cm) 167,9±9,0 

Diğer 13 5,4 Ağırlık (kg) 73,7±14,4 
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3.2. Kas İskelet Hastalıklarının Görülme Sıklıkları 

Hastane çalışanlarında kas iskelet rahatsızlıkların yıllık prevelansları incelendi-
ğinde en fazla sırt ağrısı (% 60,7), bel ağrısı (% 57,7), boyun ağrısı (% 52,7) 
omuz ağrısı (% 46,9) görülmektedir. 

Tablo 2. Kas İskelet Sistemi sorunlarının Son 12 ay İçinde Görülme Sıklıkları 

Vücut Bölgeleri Sayı % 

Boyun 126 52,7 

Omuz 112 46,9 

Dirsek 48 20,0 

Ön Kol 59 24,7 

El Bileği 83 31,0 

Sırt 145 60,7 

Bel 138 57,7 

Uyluk 72 30,1 

Diz 91 38,1 

Ayak 68 28,5 

Çalışanlarda genel olarak yıllık boyun ağrısı prevelansı % 52,7’dir. Boyun ağrı-
sı hemşirelerde % 67,1, diğer sağlık personeli ve güvenlik elemanlarında  
% 66,7, sağlık memurlarında ise % 55,1 dır. Çalışanların unvanı ile boyun ağrısı 
prevelansı arasında anlamlı bir ilişki saptandı (χ²= 22,885 p= 0,002). 

Çalışanlarda genel olarak yıllık omuz ağrısı prevelansı % 52,7’dir. Omuz ağrısı 
hemşirelerde % 63,2, diğer sağlık personelinde % 50,0, sağlık memurlarında ise 
% 49,0 dır. Çalışanların unvanı ile omuz ağrısı prevelansı arasında anlamlı bir 
ilişki tesbit edildi.(χ²= 18,717 p= 0,009). 

Çalışanlarda genel olarak yıllık sırt ağrısı prevelansı % 60,7’dir. Sırt ağrısı hem-
şirelerde % 76,3, güvenlik elemanlarında % 66,7, hekimlerde % 61,5, sağlık 
memurlarında ise % 59,2 dır. Çalışanların unvanı ile sırt ağrısı prevelansı ara-
sında anlamlı bir ilişki tespit edildi (χ²= 28,435 p=0,000). 

Çalışanlarda genel olarak yıllık bel ağrısının görülme sıklığı % 57,7’dir. Bel 
ağrısı hemşirelerde % 73,7, diğer sağlık personeli ve güvenlik elemanlarında  
% 66,7, hekimlerde % 42,3’ dır. Çalışanların unvanı ile bel ağrısı prevelansı 
arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (χ²= 20,070 p= 0,005). 
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Tablo 3. Unvanlara Göre Kas İskelet Sistemi sorunlarının  
Son 12 ay İçinde Görülme Sıklıkları  

 Boyun Ağrısı 
Prevelansı 

Omuz Ağrısı 
Prevelansı 

Sırt Ağrısı 
Prevelansı 

Bel Ağrısı 
Prevelansı 

Hekim 50,0 42,3 61,5 42,3 

Hemşire 67,1 63,2 76,3 73,7 

Sağlık Memuru 55,1 49,0 59,2 61,2 

Diğer Sağlık 66,7 50,0 16,7 66,7 

Memur 45,5 31,8 54,5 50,0 

Güvenlik 66,7 16,7 66,7 66,7 

Temizlik 15,4 23,1 19,2 30,8 

Bilgi İşlem 46,4 42,9 57,1 50,0 

GENEL 52,7 46,9 60,7 57,7 

χ² = 22,885 18,717 28,435 20,070 

p = 0,002 0,009 0,000 0,005 

 

Çalışanların kas iskelet sistemini rahatsızlıkların prevelansı ile yaşları arasında-
ki ilişkiler incelendiğinde; omuz ağrısı prevelansı 30-39 yaş grubunda % 54,4; 
20-29 yaş grubunda ise % 42,9’dur. Çalışanların yaşı ile omuz ağrısı prevelansı 
arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (χ²= 9,758 p= 0,021). 

Çalışanların yaşları ile yıllık sırt ağrı prevelansı arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edilmedi (χ²= 5,155 p= 0,161). Çalışanların yaşları ile yıllık boyun ağrısı 
prevelansı arasında anlamlı bir ilişki tesbit edilmedi.(χ²= 3,237 p=0,356). Bel 
aπrύsύ prevelansύ 20-29 yaώ grubunda % 64,3; 30-39 yaş grubunda ise % 
61,0’dır. Çalışanların yaşları ile yıllık bel ağrısı prevelansı arasında anlamlı bir 
ilişki tespit edilmedi (χ²= 6,493p= 0,090) 

Tablo 4. Yaş Gruplarına Göre Kas İskelet Sistemi sorunlarının  
Son 12 ay İçinde Görülme Sıklıkları 

 Boyun Ağrısı 
Prevelansı 

Omuz Ağrısı 
Prevelansı 

Sırt Ağrısı 
Prevelansı 

Bel Ağrısı 
Prevelansı 

 20-29 57,1% 42,9% 66,7% 64,3% 

 30-39 54,4% 54,4% 64,0% 61,0% 

 40-49 49,1% 35,8% 50,9% 49,1% 

50 VE ÜZERİ 25,0% 12,5% 37,5% 25,0% 

χ² = 3,237 9,758 5,155 6,493 

p = 0,356 0,021 0,161 0,090 
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Boyun ağrısı prevelansı kadınlarda % 65,1 erkeklerde ise % 34,9’dur. Cinsiyet 
ile yıllık boyun ağrısı prevelansı arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi  
(χ²= 7,264 p= 0,009). Omuz ağrısı prevelansı erkeklerde % 51,2, kadınlarda ise 
% 48,8’dir. Cinsiyet ile yıllık omuz ağrısı prevelansı arasında anlamlı bir ilişki 
tespit edildi (χ²= 7,224 p= 0,005). Sırt ağrısı yıllık prevelansı kadınlarda % 64,1, 
erkeklerde ise % 35,9’dur. Cinsiyet ile yıllık sırt ağrısı prevelansı arasında an-
lamlı bir ilişki tespit edildi (χ²= 7,867 p= 0,004). Bel ağrısı yıllık prevelansı 
kadınlarda % 63,8, erkeklerde ise % 36,2’dir. Cinsiyet ile yıllık bel ağrısı 
prevelansı arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (χ²= 6,274 p=0,009). 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Kas İskelet Sistemi sorunlarının  
Son 12 ay İçinde Görülme Sıklıkları 

 Boyun Ağrısı 
Prevelansı 

Omuz Ağrısı 
Prevelansı 

Sırt Ağrısı 
Prevelansı 

Bel Ağrısı 
Prevelansı 

ERKEK 34,9 51,2 35,9 36,2 

KADIN 65,1 48,8 64,1 63,8 

χ² = 7,264 7,224 7,867 6,274 

p = ,009 ,005 ,004 ,009 

Çalışanların sigara içme durumları ile kas iskelet sistemi sorunlarının görülme 
sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi.  

Tablo 6. Sigara İçme Durumuna Göre Kas İskelet Sistemi sorunlarının  
Son 12 ay İçinde Görülme Sıklıkları 

 Boyun Ağrısı 
Prevelansı 

Omuz Ağrısı 
Prevelansı 

Sırt Ağrısı 
Prevelansı 

Bel Ağrısı 
Prevelansı 

İçiyor 51,4 45,8 66,7 63,9 

İçmiyor 48,6 54,2 33,3 36,1 

χ² = ,787 2,208 1,553 1,596 

p = 0,448 0,089 0,135 0,131 

Çalışanların hizmet süreleri ile kas iskelet sistemi sorunlarının görülme sıklıkla-
rı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi.  

Tablo 7. Çalışma Süresine Göre Kas İskelet Sistemi sorunlarının  
Son 12 ay İçinde Görülme Sıklıkları 

Hizmet Yılı Boyun Ağrısı 
Prevelansı 

Omuz Ağrısı 
Prevelansı 

Sırt Ağrısı 
Prevelansı 

Bel Ağrısı 
Prevelansı 

0-5 yıl 56,3 53,5 57,2 55,1 

6-10 yıl 17,5 22,0 17,9 18,8 

11-15 yıl 15,9 10,2 13,1 13,0 

16-20 yıl 7,1 11,0 8,3 10,4 
21yıl ev üzeri 3,2 3,1 3,4 2,2 

χ² = 4,479 3,202 1,997 2,752 

p = 0,345 0,525 0,736 0,600 
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3.3. Kas İskelet Sistemindeki Ağrıların Dereceleri 

Son 4 ayda kas iskelet sistemi sorunlarının şiddeti; çok hafif (1-2), hafif (3-4), 
orta (5), fazla (6-7), Çok fazla (8- 9), dayanılmaz (10) şeklinde değerlendiril-
miştir. 

Çalışanlarda ağrı, acı, yanmanın derecesi boyun-sırt bölgesinde (2,95 ± 2,83) 
bel bölgesinde (2,75 ± 2,91), sağ omuz ve sağ kolda (2,16 ± 2,54) çok hafif 
düzeyde olduğunu bulunmuştur.  

Tablo 8. Son 4 Ayda Görülen Kas ve İskelet Sistemi Ağrılarının Şiddeti 

Vücut Bölgeleri Ortalama Standart sapma 

Boyun – sırt 2,95 2,83 

Sağ omuz- sağ kol 2,16 2,54 

Sol omuz- sol kol 1,61 2,23 

Sağ direk- sağ önkol 1,12 1,90 

Sol Dirsek- sol ön kol 0,97 1,76 

Sağ el bileği / sağ el 1,34 2,23 

Sol el bileği / sol el 1,21 2,07 

Bel 2,75 2,91 

 

Çalışanların boyun- sırt ağrı düzeyinin unvan, çalışılan ünite, çalışma süresi ve 
kullandığı el değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
üzere yapılan ANOVA testi uygulanmış ve analizi sonuçlarına göre, çalışanların 
unvana göre boyun ve sırt ağrı düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılık göstermektedir (F= 6,000 p=,000). Farklılık hemşire ile temizlik ele-
manları arasından kaynaklanmaktadır. Hemşirelerde boyun ve sırt ağrısının 
düzeyi 4,31 ± 2,27, temizlik elemanlarında ise derecesi 1,03 ± 2,02 dir. 

Çalışanların çalıştıkları üniteye göre boyun ve sırt ağrı düzeyleri istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (F= 2,550 p=,004). Farklılık 
röntgen ünitesi ile diğer üniteler arasından kaynaklanmaktadır. Röntgen ünite-
sinde çalışanların boyun ve sırt ağrı düzeyi 5,22 ± 3,34, diğer yerlerde çalışanla-
rınki ise 0,69 ± 1,18 dir. 

Çalışanların kullandığı ele göre boyun ve sırt ağrı düzeyleri istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. (F= 5,526 p=,005). Farklılık sağ eli 
kullananlar ile her iki eli kullananlar arasından kaynaklanmaktadır. Sağ elinin 
kullananlarda boyun ve sırt ağrısının düzeyi 3,16 ± 2,83, her iki eli kullananlar-
da ise 1,50 ± 2,45 dir. 
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Tablo 9. Boyun – sırt ağrılarının Demografik Özelliklerine  
Göre Farklılaşmasına İlişkin ANOVA Analizi 

 Kareler Toplamı Ortalama Kare F p 

Unvan 294.528 42.075 6,000 0,000 

Yaş 39.222 13.074 1.638 0.181 

Çalışılan Ünite 228,337 19,028 2,550 0,004 

Çalışılan Süre 3,458 ,864 ,106 0,980 

Kullanılan el 85,560 42,825 5,526 0,005 

Çalışanların sağ omuz- sağ kol ağrı düzeyi unvan, çalışılan ünite, çalışma süresi 
ve kullandığı el değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan ANOVA analizi sonuçlarına göre, çalışanların unvanlarına 
göre sağ omuz ve sağ kol ağrı düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılık göstermektedir (F=4,393 p=0,000). Farklılık hemşire ile temizlik ele-
manları arasından kaynaklanmaktadır. Hemşirelerde sağ omuz-sağ koldaki ağrı 
düzeyi 3,23 ± 2,66, temizlik elemanlarında ise 0,69 ± 1,69 dir. 

Çalışanların kullandığı ele göre sağ omuz ve sağ koldaki ağrı düzeyleri istatis-
tiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (F= 3,398 p=,035). Fark-
lılık sağ eli kullananlar ile her iki eli kullananlar arasından kaynaklanmaktadır. 
Sağ elinin kullananlarda sağ omuz –sağ kol ağrısı düzeyi 2,31 ± 2,30, her iki eli 
kullananlarda ise 1,14 ± 1,92 dir 

Tablo 10. Sağ omuz ve sağ kol ağrılarının Demografik Özelliklerine  
Göre Farklılaşmasına İlişkin ANOVA Analizi 

 Kareler Toplamı Ortalama Kare F p 

Unvan 180,612 28,802 4,393 0,000 

Yaş 46,333 15,444 2,434 0,066 

Çalışılan Ünite 112,019 9,335 1,480 0,133 

Çalışılan Süre 23,825 5,959 ,921 0,452 

Kullanılan el 43,028 21,514 3,398 0,035 

Çalışanların bel ağrısı düzeyi, çalışılan ünite, çalışma süresi ve kullandığı el 
değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapı-
lan ANOVA analizi sonuçlarına göre, çalışanların unvanlarına göre bel ağrısı 
düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (F=6,305 
p=0,000). Farklılık hemşire ile bilgi işlem elemanları arasından kaynaklanmak-
tadır. Hemşirelerde bel ağrısı düzeyi 4,22 ± 2,95, bilgi işlem elemanlarında ise 
1,82 ± 2,31’dir. 
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Çalışanların çalıştıkları üniteye göre bel ağrısı düzeyleri istatistiksel olarak an-
lamlı düzeyde farklılık göstermektedir (F= 2,587 p=0,003).Farklılık dahiliye 
servisi ile acil servis arasından kaynaklanmaktadır. Dahiliye servisinde çalışan-
ların bel ağrısı düzeyi 4,55 ± 2,87, acil serviste çalışanlarınki ise 2,26 ± 2,75 dir 

Çalışanların kullandığı ele göre bel ağrısı düzeylerinde istatistiksel olarak an-
lamlı düzeyde farklılık göstermektedir. (F= 3,603 p=0,029. Farklılık sağ eli 
kullananlar ile her iki eli kullananlar arasından kaynaklanmaktadır. Sağ elinin 
kullananlarda bel ağrısı düzeyi 2,94 ± 2,96, her iki eli kullananlarda ise 1,52 ± 
2,40 dir. 

Tablo 11. Bel ağrısının Demografik Özelliklerine Göre Farklılaşmasına  
İlişkin ANOVA Analizi 

 Kareler Toplamı Ortalama Kare F p 

Unvan 324,110 46,301 6,305 0,000 

Yaş 63,528 21,176 2,543 0,057 

Çalışılan Ünite 244,030 20,336 2,587 0,003 

Çalışılan Süre 70,022 17,505 2,100 0,082 

Kullanılan el 59,868 29,934 3,603 0,029 

Boyun – sırt ağrısı düzeyi kadınlarda 3,42 ± 2,83, erkeklerde ise 2,33 ± 2,72’dir. 
Cinsiyet ile boyun-sırt ağrı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık tesbit edildi (t = 
-3,009 p= 0,003). Sağ omuz-sağ kol ağrısı düzeyi kadınlarda 2,60 ± 2,64, erkek-
lerde ise 1,59 ± 2,28’dir. Cinsiyet ile sağ omuz-sağ kol ağrısı düzeyi arasında 
anlamlı bir farklılık tesbit edildi (t = -3,099 p=0,002). Bel ağrısı düzeyi kadın-
larda 3,37 ± 2,95, erkeklerde ise 1,93 ± 2,65’dir. Cinsiyet ile bel ağrısı düzeyi 
arasında anlamlı bir farklılık tesbit edildi (t = -3,903 p=0,000). 

Tablo 12. Kas İskelet Sistemindeki Ağrı düzeylerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Boyun – sırt ağrısı Sağ omuz- sağ kol Bel ağrısı 

ERKEK 2,33 ±2,72 1,59±2,28 1,93±2,65 

KADIN 3,42±2,83 2,60±2,64 3,37±2,95 

t = -3,009 -3,099 -3,903 

p = ,003 ,002 ,000 

3.4. Kas ve İskelet Sistemi Problemlerin İşe Engelleme Durumları 

Çalışanlarda kas iskelet rahatsızlıklarının günlük işleri engelleme durumları 
incelendiğinde en fazla günlük işleri engelleyen sorunlar bel ağrısı (% 40,2), sırt 
ağrısı (% 31,0), Boyun ağrısı (% 24,7) Omuz ağrısı (% 23,8) olduğu görülmek-
tedir. 
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Tablo 13. Son 12 Ayda Ağrı, Sızlanma Nedeniyle Günlük İşleri Engelleme Durumu 

Vücut Bölgeleri Sayı % 

Boyun 59 24,7 

Omuz 57 23,8 

Dirsek 32 13,4 

Ön Kol 30 12,6 

El Bileği 42 17,6 

Sırt 74 31,0 

Bel 96 40,2 

Uyluk 43 18,0 

Diz 48 20,1 

Ayak 44 18,4 

3.5.  Kas ve İskelet Sistemi Problemlerinde Doktora Başvurma, 
  İlaç Kullanma Durumları 

Çalışanların % 26’sı son 3 ay içerisinde kas iskelet rahatsızlıkları nedeniyle 
doktora muayene olmuşlardır. % 38,5’si kas iskelet rahatsızlıkları nedeniyle ilaç 
kullanmışlardır. % 7,9’u kas iskelet rahatsızlıkları nedeniyle istirahat raporu 
almışlardır. 

Tablo 14. Kas ve iskelet Sistemi problemlerinde doktora  
başvurma, ilaç kullanma durumları 

Son 3 ayda Doktora muayene olma sayısı Sayı = 239 % 

Hiç 177 74,1 

Bir kez 28 11,7 

2-4 kez 26 10,9 

5-10 kez 5 2,1 

10 kezde fazla 3 1,3 

Son 3 ayda İlaç Kullanma Süresi   

Hiç ilaç kullanmadı 147 61,5 

1-7 gün 53 22,2 

8-14 gün 19 7,9 

15-28 gün 17 7,1 

1 aydan fazla 3 1,3 

Son 3 ayda istirahat raporu alma durumu   

Hiç almadı 220 92,1 

1-7 gün 13 5,4 

8-14 gün 5 2,1 

15-28 gün 1 0,4 
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4. TARTIŞMA 
Sağlık alanında çalışanlarda, diğer endüstri servislerinde çalışanlara göre daha 
fazla kas- iskelet sistemine ait problemler görülmektedir (Büker vd.,2006:164). 
Sağlık çalışanlarında kas iskelet sorunlarının en önemli nedeni hasta ile yakın 
temas gerektiren aktivitelerdir. Hekim, diş hekimi, hemşire, fizyoterapist ve 
hasta bakıcılar günlük rutin çalışmaları içerisinde sürdürdükleri aktiviteler ne-
deni ile kas iskelet sistemini ilgilendiren yaralanmalara ve hastalıklara sürekli 
olarak maruz kalmak durumundadırlar (Yakut vd.,2011:75) 

Bel ağrısı, mesleğe bağlı hastalıklar içinde kas iskelet sistemine ait rahatsızlıklar 
en sık karşılaşılanıdır. Kaldırma, itme, çekme, dönerek yere eğilme ve ani bel 
hareketleri yapmak zorunda kalan, sürekli oturarak veya ayakta çalışma gerekti-
ren mesleklerde bel ağrısının sık olduğu bildirilmektedir (Arasan vd,2009:139) 

Bel ağrısı; çok sık görülmesi, ayaktan tedavi için hekime başvuru yapılan en sık 
üç neden arasında yer alması, tanı ve tedavisinde çok fazla harcama yapılması 
ve neden olduğu işgücü kayıpları ile önemli halk sağlığı sorunları arasında yer 
almaktadır. Çeşitli araştırmalarda bel ağrısı sıklığının %60-90, arasında olduğu 
belirtilmektedir (Oğuz vd.,2005:45). 

Pektekin ve Özabacı’nın yaptıkları çalışmada bel ağrısı görülme sıklığı %72.0, 
Alçelik ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmasında % 52,9, Karahan’ın yaptığı 
çalışmasında %85.0’ olarak tespit etmişlerdir. 

Çalışmamızda genel olarak bel ağrısının görülme sıklığı % 57,7’dir. Bel ağrısı 
hemşirelerde % 73,7, diğer sağlık personeli ve güvenlik elemanlarında % 66,7, 
hekimlerde % 42,3’dır. 

Sigara kullanma alışkanlığının bel ağrısıyla ilişkili olduğunu gösteren çalışma-
lar mevcuttur. Ancak bu çalışmaların sonucunda sigara kullanımının bel ağrısı-
na hangi mekanizmalar ile yol açtığı tam olarak açıklanamadığı için bel ağrısı 
ve sigara kullanımı arasındaki ilişki halen çelişkilidir. Bazı çalışmalar sigara 
kullanımının bel ağrısına neden olduğunu savunurken, bazıları ise bir ilişki ol-
madığını savunmaktadır (Albayrak vd.,2010:55) 

Sigara kullanımı diskte ve çevre yumuşak dokularda vazokonstriksiyon ile bes-
lenmeyi bozup dış etkenlere karşı daha duyarlı hale getirerek bel ağrısına neden 
olabilir. Ancak çalışmamızda sigara ile bel ağrısı arasında istatistiksel ilişki 
bulunamamıştır.  

Yetişkinlerin yaklaşık %80’inin yaşamlarının bir döneminde bel ağrısı yakın-
ması olduğu belirtilmektedir. Bel ağrısı 30-70 yaş arasında daha sık görülür, 45-
65 yaş grubunda tepe yapar. Bel ağrısı 35-45 yaşarası genç çalışan nüfusun da 
önemli bir kısmını etkilemektedir (Oğuz vd.,2005:45) 
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Çalışmamızda omuz ağrısı 30-39 yaş grubunda % 54,4; 20-29 yaş grubunda ise 
% 42,9’dur. Çalışanların yaşları ile yıllık omuz ağrısı prevelansı arasında an-
lamlı bir ilişki tesbit edildi (χ²= 9,758 p=0,021). 

Çalışma süresi meslekle ilgili olan yaralanmaların artmasında etkilidir Çalışma-
larda mesleki yaralanmaların çalışma hayatının ilk 5 yılında daha fazla olduğu 
ve mesleki tecrübesizlikten kaynaklandığı bildirilmektedir. Büker’in (2006) 
yaptığı çalışmada mesleki yaralanmaların çalışmaya başladıktan 7 yıl sonra 
ortaya çıktığı bulunmuştur. 

Çalışmamızda kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ilk 5 yılda görülme oranları 
sırası ile boyun ağrısı için % 56,3, omuz ağrısı için %53,5, sırt ağrısı % 57,2, 
bel ağrısı ise % 55,1’dir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırmamızın sonuçlarına göre hastane çalışanlarında en fazla sırt ağrısı (% 
60,7), bel ağrısı (% 57,7), boyun ağrısı (% 52,7) omuz ağrısı (% 46,9) görül-
mektedir Çalışanlarda ağrı, acı, yanmanın derecesi boyun-sırt bölgesinde (2,95 
± 2,83) bel bölgesinde (2,75 ± 2,91), sağ omuz ve sağ kolda (2,16 ± 2,54) çok 
hafif düzeydedir. Çalışanların % 26’sı son 3 ay içerisinde kas iskelet rahatsızlık-
ları nedeniyle doktora muayene olmuşlardır. % 38,5’si kas iskelet rahatsızlıkları 
nedeniyle ilaç kullanmışlardır. 

Bu bulgular doğrultusunda; Kurum yöneticileri öncelikli olarak kas ve iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının nedenlerini saptamaya yönelik detaylı ergonomik ana-
liz çalışma planlamalıdır.  

Kas iskelet sistemi hastaların kötü sonuçlarının önlenmesinde iş rotasyonu, iş 
zenginleştirme, ekip çalışmasının güçlendirilmesi ve işyeri çevresinin düzen-
lenmesi yoluyla yapılan işin mümkün olduğunca tekrarlanmasının engellenme-
si, tüm çalışanlara, uygun ergonomik koşullar ve yaralanmalardan korunma gibi 
başlıklarda eğitimlerin verilmesi önem taşımaktadır.  

Hastane ortamındaki kas ve iskelet sistemi rahatsızlarını hafifletmek ve kötü 
sonuçlarını önlemek için eğitim yoluyla sağlık personelinde konu ile ilgili 
farkındalığın artırılması, çalışma şekli ve sürelerinin düzenlenmesi ve yardımcı 
araç-gereç kullanımının özendirilmesi gereklidir. 

Çalışma ortamının ve kullanılan aletlerin ergonomik açıdan uygunluğunun sağ-
lanması, rotasyonlu çalışma düzeninin ayarlanması, maksimum iş yükünün ve 
çalışma süresinin belirlenmesi, uzun süre aynı postürde çalışmayı engellemek 
amacıyla sık mola verilmesi, maksimum çalışma süresinin belirlenmesi gibi 
önlemler önerilebilir. 

Yöneticiler çalışan sağlığı ve güvenliği konularında risk analizlerinde ergono-
mik konularının daha ayrıntılı irdelenmesi, koruyucu önlemlerin net olarak ta-
nımlanmasını sağlamalıdırlar.  
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Tam Protezlerde Hasta Memnuniyetinin  
İzlenmesi 

 

O. Okan İLHAN1 

E. Esin İLHAN2 

Özet 
Sağlık hizmetlerinde hasta ve yakınlarının memnuniyeti, hizmet kalitesinin 
göstergelerinden ve sağlık hizmetinin temel hedeflerden birisidir. 
Bu çalışmada sağlık hizmeti sunumu sonrasında uygulanan tedaviden hastaların 
memnuniyeti ölçülmektedir. Çalışma 01.07.2009 - 01.10.2010 tarihleri arasında, 
kliniğimizde tam protez yaptıran 55 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Amacımız, 
Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bir klinikte (311 nolu klinik) tam pro-
tez yapılan hastaların memnuniyetlerini estetik, çiğneme ve konuşma fonksi-
yonları açısından izlemek ve değerlendirmektir.  
Protez memnuniyeti çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Literatürde, bu faktörler 
arasında, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir seviyesi gibi sosyodemografik 
faktörlerin etkili olduğundan bahsedilmektedir. Bununla birlikte yine de klinik 
başarı ve performans için bir gösterge olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tam Protez, Hasta Memnuniyeti, Klinik Başarı ve Per-
formans 

Abstract 
In healthcare services, gratification of patients and their relatives is both one of the 
indicators of service quality and one of the main objectives of healthcare service.  
In this study, gratification of the patients after receiving a certain healthcare service is 
measured. This study has been carried out on 55 patients who have been done full 
denture in our clinic between 01.07.2009 - 01.10.2010. Our aim is to measure the 
gratification of the patients that have been done full denture prosthesis in one clinic 
(Clinical No. 311) in Denizli Oral and Dental Health Center, by means of aesthetics and 
chewing and talking disorders. 
Prosthesis satisfaction of patients is under the effect of various factors. The effects of 
sociodemographic factors such as age, sex, educations, income level have been pointed 
out in literatures. Nevertheless it might be a indicator for clinic success ve performance 

Key Words: Full Denture Prosthesis, Satisfaction Of The Patients, Clinic Success ve 
Performance.. 

                                                            
1  Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, okanilhan@hotmail.com  
2  Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, eesinilhan@hotmail.com 
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1. GİRİŞ 

Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi sağlık hizmetlerinde 
kalitenin ana unsurlarından biridir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde kullanı-
lan standart memnuniyet anketleri ile hasta memnuniyeti ölçülmektedir. Kayıt 
işlemleri için bekleme süresi, bekleme alanlarının rahatlığı, hasta ile ilgilenen 
doktor ve diğer personelin ilgisi, kişisel mahremiyete özen gösterilip gösteril-
mediği, hekimin yeterli bilgi verip vermediği, polikliniklerin, bekleme alanları-
nın, tuvaletlerin temizliği vb. kriterlere göre hasta memnuniyeti ölçülmektedir.  

Hasta memnuniyeti sağlık hizmeti sunumunda kalitenin değerlendirilmesinde 
kullanılabilecek en önemli unsurlardan biridir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin 
diğer bir ana unsuru, sağlık hizmetlerine özgü standartların geliştirilmesi ve 
uygulanmasıdır. Ülkemizde kaliteli sağlık hizmeti sunumuna yönelik Sağlıkta 
Kalite Standartları (SKS) kullanılmaktadır. 

Kelime anlamıyla “gösterge” olarak tanımlanan indikatör kavramı, bir konunun 
sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme faali-
yeti yapılmasına katkı sağlayan bir araç olarak tanımlanmaktadır. Standart setin 
dikey boyutlarından biri olan İndikatör Yönetimi ile birlikte hastanelerimizde 
ölçüm kültürünün yerleştirilmesi ve analitik düşünmenin ön plana çıkartılması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca bu yöntem ile belirlenmiş konularda izlenebilirliğin 
sağlanması ile hastane içindeki iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına da destek 
sağlanmaktadır. İndikatör yönetimi, birçok ülkede gelişme aşamasında olup 
ulusal anlamda bunu politik ve sonuç bazlı bir süreç haline getirebilmiş ülke 
sayısı azdır. Ülkemizde de SKS, hastanelerin indikatör yönetimi süreci ile ta-
nışmasını sağlamıştır. Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale geti-
rilmesiyle o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan indikatör-
ler, her kademedeki yönetici için önemli bir izleme aracıdır.  

Bakanlığımızca, hastanelerin kendilerini ve birbirlerini kıyaslayabilecekleri bir 
platform oluşturmak üzere web tabanlı Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi ge-
liştirilmiştir. Bu sistemin çıktıları ile ulusal bir veri tabanı oluşturulması, ilgili 
konularda ulusal rehberlerin geliştirilmesi, hastaneler için bir rekabet ortamının 
oluşturulması ve birlikte öğrenme sürecine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
Başlangıç olarak “SKS-Hastane” içinde yer alan bazı indikatörler ile indikatör 
özelliğine sahip standartlara yer verilerek uygulama sisteme dahil edilen hasta-
nelerde başlatılacaktır. Sistemin kurgulanırken basit, anlaşılabilir ve yönetilebi-
lir olmasına ve minimal veri ile izlenebilmesine özen gösterilmiştir. 
(kalite.saglik.gov.tr, 2011) 

Sağlık hizmetlerinde teşhis ve tedavi süreçlerinin çıktılarını ölçmek, değerlen-
dirmek ve analizini yaparak sürekli iyileştirmek ön plana çıkmaktadır. Ancak 
sağlık hizmeti sunumunda uygulanan tedavinin başarısını ölçmek ve değerlen-
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dirmek zordur. Her uzmanlık dalı ve her tedavi türü için ayrı ayrı çıktıları izle-
mekle bir dereceye kadar mümkün olabilir. Çünkü ortaya çıkan sonuçları; sunu-
lan sağlık hizmetinin performansının ve kalitesinin yanı sıra hastaya bağlı fak-
törler de etkilemektedir. Buna rağmen kalite indikatörleri belirlemeden, ölçüm 
yapılmadan etkili iyileştirme planları yapamayız. Doğru stratejiler belirleyeme-
yiz. Tıp ve diş hekimliğinin her uzmanlık alanında klinik uygulamalara uygun 
kalite indikatörleri belirleyerek izlemek, klinikte kalite çalışmalarına katkı sağ-
layacaktır. Sağlıkta Kalite Standartlarında izlenmesi istenen başlıkların belir-
lenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar sorunun 
önemi, görülme sıklığı, ülke öncelikleri, ölçülebilirlik, etkin müdahalelerin 
mümkün olma durumudur (kalite.saglik.gov.tr, 2011) 

Bu düşünceler doğrultusunda sağlık hizmetlerinde uzmanlık dallarına ve tedavi 
türlerine özgü kalite indikatörleri tanımlamaya ve izlemeye başlanmıştır. Aşağıda 
bu kapsamda değerlendirilebilecek örnek indikatörlerden bir kaçı sıralanmıştır. 

 Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyumun izlenmesi,  
 Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve 

oranı izlenmesi, 

 Cerrahi alan enfeksiyon hızları izlenmesi,  
 Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları izlenmesi vb.  

Diş hekimliğinin bazı tedavi türlerinde kalite indikatörleri belirlenmesi, ölçül-
mesi ve değerlendirilmesi bu kapsamda ele alınabilir. Protetik tedavilerin önem-
li bir bölümünü oluşturan tam protezlerin hasta tarafından kullanılma oranının 
ve protezden memnuniyetinin izlenmesi de bunlardan biridir.  

Tam protezler; tüm doğal dişlerini kaybeden hastalarda çiğneme, konuşma ve 
estetik kayıplarını yeniden kazandırmak için yapılan hareketli protezlerdir. Ül-
kemizde 65 yaş üstü bireylerin % 61,36 sının üst ve alt total protez kullandığı 
saptanmıştır (Saydam vd., 1990).  

Tüm dişlerini kaybeden bireylere çiğneme fonksiyonlarını yeniden kazandıran, 
estetik görünümüne ve anlaşılabilir konuşmasına katkı sağlayan tam protezlerin 
başarısı; yapım aşamalarında ve sonrasında hekim, teknisyen ve hasta işbirliği 
ve uyumu ile mümkündür.  

Tam protezlerin tutuculuğunu sağlayan doğal destekler çok azdır. Tüm dişlerini 
kaybetmiş hastalarda doğal desteklerin az olması nedeniyle tam protez işlevleri 
doğal dişlere göre çok farklıdır. Bu ise hastalarda alışma ve kullanma güçlükle-
rine yol açar. Zaten kullanım güçlüğü olan tam protezlerde çeşitli nedenlere 
bağlı başarısızlıklar, hastayı çok üzen ciddi sorunlara ve hayal kırıklıklarına yol 
açar.  
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Protez kalitesi, proteze uyum sağlanmasını etkileyen en önemli faktörlerden 
biridir. Başarılı bir protez diş hekiminin bilgisi, kabiliyeti ve klinik deneyimiyle 
doğrudan ilişkilidir. Ancak tekniğine uygun ve bütün kurallarına uyularak yapı-
lan protezlerde bile önemli oranlarda hastaların memnun olmadığı görülmekte-
dir. Kötü kalitede yapılmış olan protez, kimi hasta tarafından çok iyi tolere edi-
lebilirken iyi yapılmış bir protez başka bir hasta tarafından kullanılamayabilir 
(Özdemir vd., 2003).  

Yapılan bir çalışmada tekniğine ve kurallarına uygun yapılmış hareketli protez-
lerde bile % 24.5 hasta memnuniyetsizliği varken, stabilite ve retansiyon hatala-
rı bulunan hareketli protezlerde % 50.0 ye varan hasta memnuniyetsizliği ortaya 
çıkmıştır (Özdemir vd., 2002). 

Tam protezlerde birçok faktör hasta memnuniyetini etkiler;  
1- Anatomik faktörler (Kretlerin şekli ve boyu, doku tonusu ve mobilitesi, kas-

ların durumu)  
2- Teknik faktörler (Ölçü tekniği, stabilite, retansiyon, oklüzyon, sentrik ilişki)  
3- Estetik görünüm,  
4- Psikolojik faktörler,  
5- Önemli fonksiyonel faktörler (çiğneme ve konuşma). (Seifert, Langer., 1962) 

Hastanın protez memnuniyetini belirleyen faktörlerden hiçbiri tek başına belir-
leyici olmamıştır, tersine psikolojik, biyolojik, anatomik ve teknik faktörlerin 
uyumlu etkisi daha ön plandadır (Carlsson vd., 1967). 

Langer ve arkadaşları, tam protezlerde hasta memnuniyetinin protezlerin çiğ-
neme etkinliği, konuşma ve diğer sosyal aktivitelerde kullanabilme görüşüne 
bağlı olduğunu vurgulayan bir rapor yayınlamıştır (Langer vd., 1961). 

Protezlerde memnuniyet ve memnuniyetsizliğin tanımlaması yapılırken şu kri-
terler dikkate alınmıştır (Seifert, Langer., 1962). 
1- Sert yiyecekler yeme esnasında protez kullanımı (ekmek, et, çiğ sebze vb.), 

yumuşak yiyeceklerin tüketimi, çorba içme esnasında protez kullanımı  
2- Kesme, öğütme, parçalama fonksiyonları  
3- Konuşma  
4- Estetik. 

Uzun süre tam protez kullanan hastalar geçen zamana bağlı olarak dişsizliğe 
uyum göstermektedir. Pek çok dişsiz hasta protezlerinin limitleri ile başa çık-
mayı öğrenir ve oral fonksiyonlarına uygun olarak beklentilerini ayarlar (Kıyak, 
1996). 

Yaşla birlikte yeni bir tam protezin kontrol edilmesi için gerekli olan karmaşık 
refleksleri öğrenebilme kabiliyeti azalacağından, yaşlı hasta gruplarında tam 
protez kullanımıyla ilgili şikâyetlerin artması da muhtemeldir (Anastassiadou, 
Robin., 2006). 
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Bazı hastalar yüksek kalitede hazırlanmış bir proteze sahip olsalar bile aşırı 
oranda rezorbe olmuş rezidüel kretler gibi anatomik özelliklerden veya kas 
kontrolünün azalmasına bağlı fiziksel faktörlerden dolayı da protezlerinden 
şikâyetçi olabilirler (Al Quran, 2001). 

Protezlere uyum sağlamadaki zorluklar son derece karmaşıktır ve fiziksel du-
rum ile protezin teknik kalitesinin yanı sıra hastaların psikolojik kapasiteleriyle 
de yakından ilişkilidir (Golebiewska vd., 1998). Protetik tedavide hastaların 
psikolojik özellikleri, hasta memnuniyetinin değerlendirilmesinde dikkate alın-
ması gereken çok önemli bir unsurdur (Zeng vd., 1999). Araştırmalar dişlerin 
kaybedilmesinin hastaların psiko-sosyal iyilik halini derinden etkilediğini gös-
termektedir (Allen vd., 2003; Fiske vd.. 1998). Bu nedenle protetik tedaviye 
eşlik eden unsurları kapsamlı olarak incelemek için pek çok araştırmacı psikolo-
jik, fiziksel ve psikososyal sonuçların da değerlendirilmesini önermektedir 
(Guches vd., 1978). 

Kliniğimizde yapılan çalışmada tam protez yapılmasından altı ay sonra hastala-
rın memnuniyeti ölçülmektedir. Çalışmanın amacı, Denizli ADSM’de (311 nolu 
klinik) yapılan tam protez hastalarının genel memnuniyetinin yanı sıra, estetik, 
fonksiyon ve konuşma gibi özellikler açısından memnuniyetlerini kalite indika-
törü olarak izlemek ve değerlendirmektir. Literatürde benzer çalışmalar demog-
rafik özellikler vb. faktörlerin hareketli protez kullanımına ve hasta memnuniye-
tine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Hasta memnuniyeti, protetik tedavinin etkilerini ortaya koymakta en önemli 
kriterlerden biridir (Davis vd., 1986; Peltola vd., 1997). Çalışma kapsamında 
tam protez yapılan hastaların memnuniyetlerinin izlenmesi ve ölçülmesi bir 
kalite indikatörü olarak önerilmektedir. Önerilen kalite indikatörü hasta mem-
nuniyetinin izlenmesi gibi görünse de aslında çıkış noktası klinik etkililiktir. 

Etkililik, bir kuruluşun belirlediği politika, proje ve aldığı önlemlerle, önceden 
belirlenmiş amaçlara, ne ölçüde ulaştığını ve bu amaçlarının ne kadarını gerçek-
leştirdiğini tespit etmesi anlamına gelmektedir (Bilgin, 2004).  

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmada, Denizli Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ne (311 nolu klinik) alt ve üst 
çenede tüm dişlerinin olmaması nedeniyle 01.07.2009 - 01.10.2010 tarihleri 
arasında tam (total) protez yapılan 55 hasta değerlendirmeye alındı.  

Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) bilgisayar programı kayıtlarından alınan 
hasta adı-soyadı ve iletişim bilgileri listesine göre telefonla ulaşılabilen tüm 
hastalar çalışma kapsamına alındı. Tam protezlerde yapım tarihinden sonra has-
tanın proteze uyum süresi olduğu düşünülerek, çalışma kapsamına alınan hasta-
ların protez yapım tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş olmasına özen göste-
rildi. 
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Literatürde benzer çalışmaların incelenmesi sonucu çalışmamızda hastaların 
tam protezlerden memnuniyetinin incelenmesinin yanı sıra; estetik, çiğneme ve 
konuşma memnuniyetlerinin de incelenmesine karar verildi. Alt ve üst çene 
protezleri ayrı ayrı değerlendirildi. Anket formuna cinsiyet ve eğitim özellikleri 
de kaydedildi. Hastaların tam protezlerinden memnuniyetleri estetik, çiğneme 
ve konuşma yönünden soruldu. Anket formunda protez memnuniyeti ile ilgili 
sorulara verilen yanıtlar; 

- Çok memnunum – Çok İyi  

- Memnunum  

- İdare Eder  

- Protezi Kullanıyorum Memnun Değilim  

- Protezi Kullanmıyorum, olarak gruplandırıldı.  

Sonuçlar değerlendirilirken (Çok memnunum – Çok İyi / Memnunum) seçenek-
lerinde hasta protezden memnun, diğer seçeneklerin tümünde ise (İdare Eder / 
Memnun Değilim Kullanıyorum / Kullanmıyorum) hasta protezlerden memnun 
değil olarak değerlendirildi. 

3. TARTIŞMA VE BULGULAR  

Denizli ADSM bilgisayar programı kayıtlarından 01.07.2009 - 01.10.2010 ta-
rihleri arasında 81 hastaya alt ve üst tam protez yapıldığı belirlendi. Hasta adı-
soyadı ve iletişim bilgileri listesinden 55 hastaya (% 67,9) ulaşılmıştır. Ulaşıla-
mayan hastaların nedenleri Tablo 1’de gösterildi. 

Tablo 1. Telefon Ulaşılma Durumu 

  n % 

Telefon Numarası Yok 4 4,9 

Verilen Telefon Kullanımda Değil 2 2,5 

Telefon Numarası Yanlış 6 7,4 

Cevap Vermiyor 12 14,8 

Telefon Sürekli Meşgul 2 2,5 

Görüşüldü 55 67,9 

 

Total 81 100,0 

Hastalardan % 4,9 nun (n:4) merkezimize ilk kez kaydı yapılırken telefon nu-
marası vermediği, % 2,5 nin (n:2) verdiği telefon numarasının kullanımda ol-
madığı, % 7,4 (n:6) verdiği telefon numarasının yanlış olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 2. Hastaların cinsiyetlerine göre dağılımı 

  N % 

Erkek 25 45,5 

Bayan 30 54,5 

 

Toplam 55 100 

Telefonla ulaşılan ve telefonla görüşülerek anket yapılan hastaların % 45,5 i 
(n:25) erkek, % 54,5 i (n:30) bayandır.  

Tablo 3. Hastaların Eğitim durumlarına göre dağılımı 

  N % 

Okuryazar Değil 9 16,4 

Okuryazar 1 1,8 

İlkokul 39 70,9 

Ortaokul 2 3,6 

Lise 1 1,8 

Yüksekokul 1 1,8 

Üniversite 2 3,6 

 

Toplam 55 100,0 

Çalışmada yer alan hastaların eğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde; 
% 16,4 nün (n:9) okuryazar olmadığı, % 1,8 nin (n:1) okuryazar olduğu, % 70,9 
nun ilkokul mezunu olduğu görülmüştür. Üniversite, yüksekokul ve lise mezun-
larının toplam oranı %7.2 (n:4) dir. 

Tablo 4. Tam Protezlerden Hastaların Memnuniyet Dağılımı  

ALT ÇENE ÜST ÇENE PROTEZDEN 
MEMNUNMUSUNUZ? N % N % 

Çok Memnun-Çok iyi 20 36,36 28 50,90 

Memnun 26 47,27 22 40 

Memnun Toplam 46 83,63 50 90,90 

İdare Eder 5 9.09 2 3,63 

Memnun Değilim 2 3,63 1 1,81 

Kullanmıyorum 2 3,63 2 3,63 

Memnun Değil Toplam 9 16,35 5 9.07 

 55 100 55 100,0 
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Hastaların tam protezlerden memnuniyetleri alt ve üst çene ve üst tam 
protezlerden memnuniyet olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Üst çene protezlerden 
memnun olanlar % 90,9 (n:50); alt çene protezlerden memnun olanlar % 83,63 
(n:46) olarak bulunmuştur.  

Tablo 5. Protezin Estetiğinden (Görüntüsünden) Memnuniyet Oranları 

ALT ÇENE ÜST ÇENE ESTETİĞİNDEN  
(GÖRÜNTÜSÜNDEN) 
MEMNUNMUSUNUZ? N % N % 

Çok Memnun-Çok iyi 25 45,46 29 52,73 

Memnun 26 47,28 23 41,62 

Memnun Toplam 51 92,74 52 94,35 

Memnun Değilim 1 1,81 1 1,81 

İdare Eder 1 1,81   

 

Kullanmıyorum 2 3,63 2 3,63 

 Memnun Değil Toplam 4 7,25 3 5,45 

 55 100 55 100 

Tam protezlerde estetik (görüntüsü), çiğneme ve konuşma açısından, alt 
ve üst protezler ayrı ayrı olmak üzere hastaların memnuniyeti araştırılmıştır. 
Estetik (görüntü) açısından memnun olan hastalar alt çenede % 92,74 (n:51); üst 
çenede % 94,35 olarak bulunmuştur.  

Tablo 6. Protezin Çiğnemesinden Memnuniyet Oranları 

ALT ÇENE ÜST ÇENE ÇİĞNEMESİNDEN  
MEMNUN MUSUNUZ N % N % 

Çok Memnun-Çok iyi 23 41,81 29 52,72 

Memnun 18 32,72 20 36,36 

Memnun Toplam 41 74,53 49 89,08 

İdare Eder 7 12,72 1 1,81 

Memnun Değilim 5 9.09 3 5,45 

 

Kullanmıyorum 2 3,63 2 3,63 

 Memnun Değil Toplam 14 25,44 6 10,89 

 55 100 55 100 

Hastaların tam protezlerden memnuniyetleri çiğneme fonksiyonu açısın-
dan değerlendirildiğinde üst çeneden memnun olanlar % 89,08 (n:49); alt çene-
den memnun olanlar % 74,53 (n:41) olarak bulunmuştur.  
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Tablo 7. Tam Protezlerle Konuşmadan Memnuniyet Oranları 

ALT ÇENE ÜST ÇENE KONUŞMANIZDAN  
MEMNUN MUSUNUZ? N % N % 

Çok Memnun-Çok iyi 26 47,27 29 52,73 

Memnun 22 40,00 22 40 

Memnun Toplam 48 87,27 51 92,73 

İdare Eder 3 5,45 1 1,81 

Memnun Değilim 2 3,63 1 1,81 

 

Kullanmıyorum 2 3,63 2 3,63 

 Memnun Değil Toplam 7 12,72 5 7,25 

 55 100 55 100 

Hastaların tam protezlerden memnuniyetleri konuşma açısından değerlendirildi-
ğinde üst çeneden memnun olanlar % 92,73 (n:51); alt çeneden memnun olanlar 
% 87,27 (n:48) olarak bulunmuştur.  

Kliniğimizde yapılan tam protezlerin kullanım özelliklerine göre memnuniyet 
yüzdeleri karşılaştırıldığında, en düşük memnuniyetin alt çenede çiğneme 
memnuniyeti olduğu görülmüştür (% 74,53). En yüksek memnuniyetin ise üst 
çenede estetik memnuniyet olduğu görülmüştür (% 94.35). Çiğneme, estetik ve 
konuşma gibi tüm fonksiyonlarda üst çene memnuniyetinin alt çeneye göre daha 
fazla olduğu görülmüştür.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tablo 9. Alt çene tam protezlerden memnuniyetin  
iyileştirme öncesi ve sonrası karşılaştırılması.  

ALT ÇENE 

N % 
PROTEZDEN MEMNUN  
MUSUNUZ? 

ÖNCE SONRA ÖNCE SONRA 

Çok Memnun-Çok iyi 20 20 36,4 36,4 

Memnun 23 26 41,8 47,3 

Memnun Toplam 43 46 78,2 83,6 

İdare Eder 7 5 12,7 9.1 

Memnun Değilim 1 2 1,8 3,6 

 

Kullanmıyorum 4 2 7,3 3,6 

 Memnun Değil Toplam 12 9 29,8 16,4 
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Çalışma kapsamında görüşülen ve protezlerinden memnun olmayan hastalar ve 
memnun olsa da bazı şikâyetleri olan hastalar yeniden kontrole çağrılmıştır. 
Kontrole gelen hastaların protezleri yeniden değerlendirilmiş, protezlerin ağız-
daki uyumları ve kapanış (okluzyon) kontrolleri yapılmıştır. Hastaların protez-
lerle ilgili şikâyetleri giderilmeye çalışılmıştır. Yeniden değerlendirme çalışma-
ları kapsamında bazı hastaların alt protezlerine besleme yapılmış, protez vuruk-
ları gözlenen hastalarda gerekli aşındırmalar yapılmış ve hastalara protez kulla-
nımı ile ilgili olarak yeniden eğitim verilmiştir.  

Yeniden değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları sonucunda alt çenede elde 
edilen sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Bu çalışmalar sonucunda alt çene tam protezlerden hasta memnuniyeti % 78,2 
den % 83,6 ya yükselmiştir. Protezi kullanmıyorum diyenlerin oranı % 7,3 den 
% 3,6 ya düşmüştür. 

Özdemir ve arkadaşları tarafından, hareketli protez yapılan 239 hasta ile en az 
üç ay kullanım süresinden sonra kontrol amaçlı muayeneye edilerek yapılan 
çalışma referans alınmıştır. (Özdemir vd., 2003). Çalışmamızda elde edilen 
sonuçlar, tam protezlerin çiğneme, konuşma ve estetik memnuniyet açısından 
ayrı ayrı incelendiği referans araştırma ile karşılaştırılmıştır.  

Kliniğimizde alt ve üst çenede tam protez yapılan 55 hasta ile en az altı ay sonra 
telefonla görüşülerek yapılan anket yapılmıştır. Memnun olmayan hastalar kli-
niğe davet edilmiş, kontrol ve muayene sonucu protez memnuniyetini artırmak 
için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Sunulan sonuçlar iyileştirme çalışmala-
rından sonra elde edilen sonuçlardır. 

Çalışmamızda estetik yönden memnuniyet alt çenede % 92,74; üst çenede ise 
94,35 bulunmuştur. Alt ve üst çene ayrımı yapılmadan sonuçların sunulduğu 
referans çalışmada ise estetik memnuniyet %84,9 olarak sunulmuştur. (Özdemir 
vd., 2003). 

Konuşma memnuniyeti yönünden incelendiğinde çalışmamızda, alt çenede ko-
nuşma memnuniyeti % 87,27; üst çenede ise 92,73 bulunmuştur. Alt ve üst çene 
ayrımı yapılmadan sonuçların sunulduğu referans çalışmada ise konuşma mem-
nuniyet % 84,5 olarak sunulmuştur. (Özdemir vd., 2003). 

Çiğneme memnuniyeti yönünden incelendiğinde çalışmamızda, alt çenede çiğ-
neme memnuniyeti % 74,53; üst çenede ise % 89,08 bulunmuştur. Alt ve üst 
çene ayrımı yapılmadan sonuçların sunulduğu referans çalışmada ise konuşma 
memnuniyet % 65,3 olarak sunulmuştur. (Özdemir vd., 2003). 

Protez memnuniyeti konusunda, hastaların protezlerinden beklentileri de önem-
lidir. Hastalar protezlerinden yüksek beklenti içerisinde olduklarında sıklıkla, 
protezlerini kendi doğal dişleriyle kıyaslarlar. Yaşlı hasta grubunda bu beklenti 
daha yüksektir. (Brunello vd. 1998) 
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Çalışmamızda yapılan protezin hastaların beklentilerini karşılaması ya da karşı-
layamamasının hasta memnuniyetinde belirleyici olduğu, memnun olmayan 
hastaların çoğunda alt çenede protezin tutuculuğunu sağlayan kemik seviyesinin 
yetersiz olmasına rağmen alt çene protezlerinden beklentilerinin yüksek olduğu 
gözlenmiştir.  

Klinikte yaşadığımız deneyimler sonucu protetik tedavi sonrasında en çok hayal 
kırıklığı yaşayan ve protez kullanmayı kabullenmekte zorluk çeken hastaların 
ilk kez tam protez kullanan hastalar olduğu gözlenmiştir. Ancak genç yaşta ilk 
kez tam protez kullanmaya başlayan ve anatomik olarak kretlerin protezi yeterli 
seviyede desteklediği hastalar tam protezlere daha kolay alışmaktadır. Bununla 
birlikte daha önce tam protez kullanan yaşlı hastalar protezleri yenilendiğinde 
alıştıkları eski protezleri kullanmaya devam ettikleri, yeni protezlerine kolaylık-
la adapte olamadıkları sıklıkla görülmektedir.  

Hastaların tam protezlerden memnuniyetinde birçok faktör etkili olmaktadır. 
Buna rağmen hastaların memnuniyet oranlarının izlenmesi, memnun olmayan 
hastaların kontrole çağrılması, kontrollerde yapılan çalışmalar sonucu tam pro-
tez kullanım oranlarının ve memnuniyet oranlarının arttığı gözlenmiştir. Tam 
protezlerin başarı yüzdelerini artırmak için öncelikle yapılması gereken hastanın 
kullanmaya başlamasından sonra düzenli kontrollerle ortaya çıkan sorunları ve 
nedenlerini izlemektir. Bu nedenle tam protez kullanım oranlarının kalite indi-
katörü olarak izlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Bunu yanında ADSM lerde yaşanan hasta yoğunluğu; benzer çalışmaların ger-
çekleştirilmesi ve sürdürülmesinde en önemli engel olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Kalite Belgesine Sahip Hastanelerde  
Güvenlik Kültürü ile Mesleksel  
Yaralanmalar Arasındakı İlişkinin Analizi 

 

Nuray ÇINAR1 
Yavuz DOĞAN2 

 

ÖZET 
Günümüzde iş kazaları ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında güvenlik kültürü her 
sağlık kurumunda var olması gereken standart olarak görülmektedir. Dünyada son 20 
yılda bu çalışmalar artış göstermekle birlikte ülkemizde bu alanla ilgili yapılan çalışma-
lar sınırlıdır. 

Araştırmanın temel amacı anket değerlendirilmesiyle güvenlik kültürünün ana bileşenle-
ri ile mesleksel yaralanmalar arasındaki ilişkinin hangi değişkenlere bağlı olduğunu 
ortaya koymaktır.  

Bu araştırmada, İzmir ili içerisinde kalite belgesine sahip dört kamu ve bir özel hastane 
seçilmiş, kan ve vücut sıvıları ile bulaş riski yüksek olan birimlerde çalışan 320 kişi 
ankete katılmıştır. Araştırma için 75 soruluk güvenlik kültürü, çalışan güvenliği, mes-
leksel yaralanmaları içeren anket oluşturulmuştur. Verilerin analizinde bağımsız örnek-
lem t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon, ki-kare analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre güvenlik kültürünün oluşmasını etkileyen en önemli faktör-
ler, hastane yönetimi (liderlik) ve iletişim olarak belirlenmiştir. Mesleksel kaza bildirimi 
sistemi ile iletişim arasında pozitif yönde güçlü ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak araştırmanın yapıldığı hastanelerde çalışan güvenliğine yönelik tedbirlerin 
yetersiz olduğu, olumlu güvenlik kültürünün yerleşmediği, özellikle yönetimin bu ko-
nudaki inancı ve çalışmalarının yetersiz olduğu, kalite çalışmalarının olumlu bir etki 
yarattığı ancak olay raporlama ile ilgili kültürün tam yerleşmediği, çalışanların olay 
raporlamada suçlama kültürünün etkisi altında kaldıkları, güvenlik kültürü için gerekli 
olan sistemin henüz yapılandırılmadığını söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik kültürü, Mesleksel yaralanmalar, İletişim 

                                                            
1  Yüksek Hemşire, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, nuraycinar@hotmail.com 
2   Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji ABD, yavuz.dogan@deu.edu.tr 
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ABSTRACT 
Today, assuringthesafety of work-relatedaccidentsandemployeesafetyculture is seen as 
thestandardmust be present in eachhealthfacility. Thesestudiesshow an increase in 
theworldthelast 20 years in thisfield of studiesarelimited in ourcountry.The main 
objective of the study is to understand the relationship between the main components of 
the safety culture and occupational injuries.  

For this research, four public and one private hospital with quality certification in Izmir 
province were selected. 320 people working in the units that have high risk of 
transmission of blood and body fluids participated in the survey are selected.The survey 
which used to collect data included the 75 items related to safety culture, employee 
safety, and occupational injuries. For analysis data; independent sample t-test, one-way 
analysis of variance correlation, chi-square analyzes were carried out respectively. 
According to our data of the study, the most important factors affecting the formation of 
safety culture are hospital management (leadership), and communication, respectively. 
Also the strongest positive correlation was determined by correlation analysis between 
communication and the occupational accident notification system. 

The results of the study indicate that a positive safety culture has not been built, and 
efforts are insufficient in the hospitals included in this research. Especially, the 
managers’ negative believes and insufficient efforts, their employees being under the 
influence of the blame culture in reporting incidents, completing the incident reports not 
being a common practice are all shows that the system that is necessary for safety 
culture is not configured yet. 

Key Words: Safety Culture, Occupational Injuries, Communication. 
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1. GİRİŞ 

Sağlık çalışanlarının mesleksel kazaları denildiğinde en sık görülenleri kan ve 
vücut sıvılarıyla temasa bağlı kazalar oluşturmaktadır. Dünya sağlık örgütünün 
2003 verilerine göre dünyada 35 milyon sağlık çalışanından yaklaşık 3 milyo-
nun kan kaynaklı etkenlerle karşılaştığını ve bu sayının gelişmekte olan ülkeler-
de %90 gibi yüksek bir oranda görüldüğünü ortaya koymaktadır (who.int,2003). 
Ülkemizde de bu konuda EpiNetR gibi ulusal bir veri tabanı olmamasından do-
layı sağlıklı veriler olmasa da kan ve beden sıvılarıyla temas yaralanma oranla-
rının yapılan değişik çalışmalarda %50-60 gibi azımsanmayacak düzeyde oldu-
ğunu göstermektedir (Kuruüzüm vd, 2008:42). Günümüzde iş kazaları ve çalı-
şan güvenliğinin sağlanmasında güvenlik kültürü her sağlık kurumunda var 
olması gereken standart olarak görülmektedir ve oluşturulan yasal düzenleme-
ler, ulusal ve uluslararası kalite yönetim sistemleri bu kavramın oluşturulmasını 
zorunlu kılmaktadır. Dünya da son 20 yılda bu çalışmalar artış göstermekle 
birlikte ülkemizde bu alanla ilgili çalışmalar sınırlıdır. Günümüzde yapılan ça-
lışmalar hastane çalışma ortamında bulunan riskleri tanımlamıştır. Ancak ne var 
ki güvenlik ve güvenli ortamda çalışma için gerekli olan liderlik, kurumun he-
defleri gibi arka planda bulunan ancak önemli rol oynayan faktörler göz ardı 
edilmiştir. Bu çalışma ‘‘Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi 
Hakkında Yönetmelik” (Resmi Gazete,10 Haziran 2004) çerçevesinde sağlık 
çalışanın güvenliğinin sağlanmasında sadece çalışan odaklı bilgi ve becerilerin 
değil, bu ortamın oluşturulması için gerekli organizasyonel yaklaşımlarında 
incelenmesini ve çalışan güvenliği ile güvenlik kültürünün ana bileşenlerini 
oluşturan yönetim, iletişim, davranış, çevresel koşullar ve eğitim boyutlarıyla 
olan ilişkisini ortaya koymuştur. Uygulamaya yönelik, araştırma sonuçlarının 
hastanelerde ilerde yapılacak olan iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine ışık 
tutacağı ve altyapı oluşturulacağı düşünülmüştür. Araştırma ile belirtilen hasta-
ne ve bölümlerde, kan ve beden sıvılarıyla temas oranının belirlenmesi, korun-
maya yönelik önlemlerin etkinliğinin saptanmasına yönelik veri toplanarak bu 
verilerin uygulamaya yönelik olarak mesleki güvenlik programlarının gelişti-
rilmesine de katkıda bulunacağı ve çalışanların mesleksel tatminlerinin ve sağ-
lık kalitesinin artmasına katkı sunacağı düşünülmüştür.  

1.1. Sağlık Politikaları ve Çalışan Güvenliği 

1970’li yılların başlarında Occupational Safetyand Health Administration (Mes-
leki Sağlık ve Güvenlik Birliği “OSHA”) Amerikan Hastane Birliği ve sağlık 
sendikaları ile birlikte her çalışanın olduğu kadar sağlık çalışanlarının da “sağ-
lıklı olma hakkı” ve “sağlıklı ve güvenli hastane ortamında çalışma hakkı” bu-
lunduğunu ve bunu sağlamanın bir yolunun da hastanelerde sağlık ve güvenlik 
komitesinin kurulması gerektiği şeklinde belirtmiştir (osha.slc.gov.tr,1999). Bu 
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gelişmeden sonra ILO 1985 yılında her bir ülkede sağlık çalışanlarına yönelik 
işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili 
önemli bir karar almıştır. ILO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yaptığı 
tanıma göre iş sağlığı, bütünm esleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal 
yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi 
çalışmalarıdır (ilo.org.tr, 2011). İş güvenliği, işletmenin faaliyetlerinden birisi 
olmakla birlikte diğerlerinden farklıdır. Bunun nedeni, iş sağlığı ve güvenliği 
faaliyetlerinin örgütteki her programın, her faaliyetin ve her bir bölümün parçası 
niteliğinde olmasıdır. İş kazaları hem işçi ve hem de işletme yönetimi açısından 
temel nitelikli bir sorun olmayı sürdürmektedir. İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti-
nin başarısını etkileyen güvenlik kültürü, örgüt kültürü bütününün bir alt elema-
nıdır ve özellikle sağlık vegüvenlik sorunlarına ilişkin değer ve inançların yansı-
tıldığı bir alt oluşumudur (Demirbilek,2008:103). 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramının çalışan ve işveren arasında dönem dö-
nem farklı yaklaşımlar sonucu gizli bir sürtüşme kaynağı gibi algılandığını gö-
rürüz. İş Güvenliği, kimilerine göre işverenin tek başına sağlamak zorunda ol-
duğu güvenli bir çalışma ortamı, kimilerine göre ise uyulmadığı takdirde işve-
reni sadece maddi zarara uğratacak bir yasaklar zinciri olarak görülmüştür. Bu 
nedenledir ki iş güvenliği uzunca bir süre yalnızca devletlerin yasal düzenleme-
leri kadar gelişebilmiştir. Oysaki çağdaş işletmelerde Toplam Kalite Yönetimi 
ilkelerine entegre olmuş iş güvenliği kavramı, kalite ve verimlilik ilkeleriyle 
birlikte o işletmeyi başarıya götüren üçlü sacayağını oluşturmuştur. 

1.2. Güvenlik Kültürü 

Güvenlik kavramı günlük dilde de oldukça sık kullandığı bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Güvenlik ihtiyacı yaşama ihtiyacından hemen sonra 
gelir. Güvenlik kavramı genel olarak emniyet içinde olma duygusu olarak ta-
nımlanabilir. Başka bir tanıma göre ise Güvenlik, “ mevcut ortamda kabul edi-
lebilir düzey ve bu düzeyi korumak için zamansız ölüm, yaralanma veya endişe 
verici koşulların var olma olasılığını azaltma” anlamındadır (Aytaç, 2011:30). 

Kültür, temelde insanların var olduğu maddi yapılarda dâhil olmak üzere, insan 
gruplarının etkinliği sonucunda ortaya çıkan, semboller aracılığıyla kazanılan ve 
iletilen düşünce, algılama ve sembolize edilmiş belirli tepki biçimlerine dayan-
maktadır, kültürün çekirdeğini geleneksel düşünceler ve özellikle bu düşüncele-
rin bağlı olduğu değerler oluşturmaktadır. Örgüt kültürü, bir örgütün içindeki 
insanlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar 
sistemi olarak tanımlanabilir. Güvenlik kültürü, kurumun sağlık ve güvenlik 
programlarının yeterliliğine, tarzına ve uygulamadaki sürekliliğine karar veren 
birey ve grupların değer, algı, tutum, düşünme alışkanlıkları, yetkinlik ve dav-
ranış örüntülerinin bir toplamıdır. Güvenlik kültürü “tüm çalışanların potansiyel 
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olarak yanlış yapılma olasılığı olan iş ve işlemler konusunda sürekli ve aktif bir 
farkındalığa sahip olduğu’’ kültür olarak tanımlanmaktadır (Tak,2010:73). Gü-
venlik kültürü ile ilgili mevcut literatüre bakıldığında çalışmalardan elde edilen 
‘pozitif güvenlik kültürünün’ kriterlerini; güvenlik politikaları, yönetimin gü-
venlik için görünür kararlılığı, güvenlik yönelimli değerler, tutumlar ve bağlılık, 
sorumlulukların açık tanımı, yetkin çalışanlar ve eğitim, iş tatmini,karşılıklı 
güven ve adil yaklaşım, kalite, kural ve düzenlemelerin güncellenmesi,düzenli 
ekipman bakımı, kazaların rapor edilmesi,sağlıklı bilgi akışı,uygun tasa-
rım,yeterli kaynak ve sürekli iyileştirme,ana başlıkları altında toplamıştır. 
Olumlu bir güvenlik kültürüne sahip olan kurumlarda; karşılıklı güvene daya-
nan iletişim, güvenliğin önemi konusundaki ortak algılamalar ve önleyici ted-
birlerin yararlı olacağına duyulan inanç ön plana çıkmaktadır (Tütüncü vd, 
2007:519). 

İş güvenliği kültürünün amacı, sisteme uyumlu kuralların mekanik olarak uygu-
lanmasının yerine, sorumlu davranışları ve eleştirisel düşünceleri ortaya koya-
bilmektir. İş güvenliği kültürünün iki genel unsuru bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki; örgüt içindeki ihtiyaç duyulan bir çerçevedir ve yönetimin sorumluluğun-
dadır. İkincisi, bu çerçeveden yararlanan ve tepki veren tüm düzeylerdeki per-
sonelin tutumudur. 

1.3. Sağlık Çalışanlarında Mesleksel Kazalar 

Topluma sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş sağlık kuruluşları, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları konusunda, çalışanlarına oldukça fazla risk sunmaktadır. 
Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen mesleki maruziyet kaynaklı riskler bi-
yolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal olmak üzere gruplandı-
rılmıştır. Çeşitli hastalıkların hastanedeki günlük faaliyetleri sırasında hastaların 
kan ve çeşitli vücut sıvılarıyla temas etme ihtimali olan sağlık personeline bu-
laşma olasılığı mevcuttur. Hepatit B virüsü (HBV), Hepatit C virüsü (HCV) ve 
kazanılmış immun yetmezlik sendromu (AIDS) etkeni, Human 
immunodeficiency virus tip 1-2 (HIV 1-2) söz konusu hastalıkların 
başlıcalarıolup, bunları Cytomegalovirus (CMV), Ebstein-Barrvirus (EBV), 
Parvovirus B19, Human-T celllymphotropicvirus 1-2 (HTLV 1-2) izlemektedir 
(Koff vd,1996:675). Bu zararlara bağlı olarak ortaya çıkan bazı sağlık yakınma-
ları, kuşkusuz iş verimini düşürmekte, kurumun ekonomik kaybına, kazaların 
artması ve sağlık personelin bakım verdiği kişilerin doğrudan risk altında kal-
masına neden olmaktadır. Araştırmalar hastane çalışanlarının diğer hizmet en-
düstrisinde çalışanlara oranla bir buçuk kat daha fazla meslek hastalığı riski ile 
karşılaştığını göstermiştir (Yılmaz, 2010: 94). Çalışma koşulları göz önünde 
tutulduğunda gece çalışma, çok erken ya da çok geç iş başı yapma, hafta sonu 
çalışma, yemek saatlerinin kullanılamaması gibi özel risk etmenlerine sahiptir. 
Bu risklerin ve alınacak önlemlerinin belirlenmesi hem temel bir hak olan sağ-
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lıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkının kullanılabilmesi, hem de hizmetle-
rin sürdürülmesi açısından önemlidir. Sağlık çalışanlarının maruziyet kaynaklı 
olarak karşılaştıkları bir başka sağlık sorunu yaralanmalardır. Center for Disease 
Control (CDC) tahminlerine göre ABD’deki hastane çalışanlarında her yıl 
385000 enjektör yaralanması ve günde ortalama 1000 kesici alet yaralanması 
olmaktadır (cdc.org.tr,2002). Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 2003 
istatistiklerine göre yaşam bilimleri ve sağlıkla ilgili profesyonel meslek men-
suplarında 15 kadın, 31 erkek toplam 46 kişi iş kazasına uğramıştır. ABD ile 
ülkemiz arasındaki farklılığın, bildirim farklılığından kaynaklanabileceği düşü-
nülmektedir (sgk.gov.tr, 2011).Kan ve beden sıvılarılayla bulaşan enfeksiyon 
etkenlerinden korunmada öncelikli amaç, sağlık çalışanlarına enfeksiyöz etken-
lerin bulaşının önlenmesidir ve bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş birçok 
standart önlem bulunmaktadır. Buna karşın, mesleksel yaralanmalarla sürekli 
karşılaşılacak gibi görünmektedir. 2001 yılında, Richt ve ark, tarafından yapılan 
çalışmada sağlık çalışanlarının kan ile maruziyetten korunması sadece kendini 
korumasıyla ilgili değil birçok risk ile ilgili algılamalarına bağlı olduğunu gös-
termiştir. Bunlar enfekte olma, profesyonel olmama, aşırı yüklenilmiş olma, 
utanç hissetme, hasta damgalamaktan çekinme, hastaya bulaştan endişelenme, 
verimsizlik, çalışma birimindeki kuralların ihlali sayılabilir. Bu ve diğer çatış-
malar sağlık çalışanlarının sorunlu bir durumda hareket ettiklerini göstermiştir 
(Richtvd, 2003: 660). 

2. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

2.1. Araştırmanın Tipi 

Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. 

2.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Bu araştırma 01.08.2011-01.10.2011 tarihleri arasında, İzmir ili içerisinde kalite 
güvence belgesine sahip Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Buca TAPDİ Tıp 
Merkezi, Urla Devlet hastanesi, Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi birimlerinde bulaş 
riski yüksek olan Yoğun Bakımlar, Ameliyathane, Enfeksiyon servisi, Kadın 
Doğum servisi, Acil ve Laboratuvar birimlerinde gerçekleştirildi. 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

İzmir ili içerisinde kalite belgesine sahip Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 
Buca TAPDİ Tıp Merkezi, Urla Devlet hastanesi, Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bi-
rimlerinde bulaş riski yüksek olan Yoğun Bakımlar, Ameliyathane, Enfeksiyon 
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servisi, Kadın Doğum servisi, Acil ve Laboratuvar birimlerinde çalışan sağlık 
personelleri (Laborant, Hekim, Hemşire, Ebe, Biyolog) 20-60 yaş aralığında, 
kadın ve erkek tümü araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Buna göre ilgili 
birimlerde çalışan kriterlere uyan Dokuz Eylül Üniversite hastanesinde 588 kişi, 
Buca TAPDİ Tıp Merkezinde 41 kişi, Urla Devlet hastanesinde 97 kişi, Dr. E. 
Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 74 kişi, Tepecik 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 260 kişi olmak üzere toplam 1060 kişi evren 
olarak belirlenmiştir. Seçilen bu evren üzerinden anketi yanıtlayanlar(doğru ve 
eksiksiz yanıtlayan) 320 kişi örneklem olarak kabul edilmiştir. Araştırmamızda 
Dokuz Eylül Üniversite hastanesinden 168, devlet hastanelerinden 121 ve özel 
hastaneden 31 sağlık çalışanıyla görüşülerek toplam 320 form değerlendirmeye 
alınmıştır. 

2.4. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak toplam 75 sorudan oluşturulan anket yöntemi kulla-
nılmıştır. Soruların dağılımı; 60 soru 5’li likert ölçek olup, 8 soru açık uçlu ola-
rak düzenlenmiştir. Demografik değerlendirmelerle ilgili 7 soru bulunmaktadır. 
Hazırlanan anket uluslararası geçerliliği kanıtlanmış Gershon ve arkadaşlarının 
hazırlamış olduğu anketten yararlanılarak hazırlanmıştır (Gershonvd, 2000: 
211). 

2.5. Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırma sonuçları SPSS 17.00 sürümlü paket kullanılarak analiz edilmiştir. 
Elde edilen verilere öncelikli olarak geçerlilik ve güvenilirlik testleri, tanımlayı-
cı istatistikler uygulanmıştır. Test edilen bağımsız değişkenlerin hangi faktörler 
altında toplanacağını ve faktör ağırlıklarını görmek için faktör analizi, değişken-
lerin güvenilirliği için Cronbach α kat sayısı hesapmış, faktörler arasında ilişki-
nin varlığı korelasyon, hastaneler arasındaki farklılık ise T testi ile değerlendi-
rilmiştir. Çalışma kapsamında, frekans analizleri, tanımlayıcı istatistikler, ba-
ğımsız örneklem T-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ki kare ve kore-
lasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. 

2.6. Etik Kurul Onayı 

İzmir Sağlık İl Müdürlüğünden, İlgili Hastanelerin Başhekimliklerinden, Dokuz 
Eylül Üniversite Hastanesinden, Buca Tıp Merkezi Yönetiminden izin alınmış-
tır. Ayrıca anketi yanıtlayan sağlık çalışanlarından bilgilendirilmiş onam alın-
mıştır. 
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Demografik Veriler 

Araştırma kapsamında anket uygulanan katılımcıların %13,5’i hekim, %59,5’i 
hemşire ve %27,0’si diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş 
dağılımları incelendiğinde, %11,7’sinin 25 yaş ve altında, %48,3’ünün 26-33 
yaş arasında, %24,9’unun 34-41 yaş arasında ve %15,1’inin 42 yaş ve üzerinde 
olduğu tespit edilmiştir. Örneklem grubumuzun %81’i kadın ve %19’u erkektir. 
Katılımcılara eğitim durumları sorulduğunda, %14,8’i lise ve altı eğitim düze-
yine sahip olduğunu, %67,3’ü lisans mezunu olduklarını ve %19,9’u lisansüstü 
eğitim düzeyine sahip olduğunu belirtmiştir. Sağlık personelinin hastanedeki 
çalışma yılları sorgulandığında ise, %11,7’si 1 yıldan az süredir, %36,9’u 1-5 
arasında, %18,6’sı 6-10 yıl arasında, %13,9’u 11-15 yıl arasında ve %18’i 16 
yıldan fazla süredir hastanede çalıştığını belirtmiştir. 

3.2. Katılımcıların Kan ve Vücut Sıvıları ile Temas Durumu 

Bu bölümde katılımcıların kan ve vücut sıvıları ile temas konusuna ilişkin çeşit-
li ifadeler yer almıştır. Bu ifadeler tanımlayıcı istatistik çerçevesinde değerlen-
dirilmektedir. Katılımcıların kesici-delici alet yaralanmaları, yaralanma sırasın-
daki uygulama ve yaralanma sonrasında gerçekleştirilen uygulamaya ilişkin 
istatistikler Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu doğrultuda, katılımcıların %36,9’u 
son bir yıl içinde kesici-delici aletle yaralanmaları olduklarını belirtmişlerdir. 
Sıklıkla katılımcılar IV girişim sırasında ve enjeksiyon yapma hazırlığı aşama-
sında (iğne kapağını açarken, ampul kırarken) yaralanma geçirdiklerini belirt-
mişlerdir. Bunun yanında yaralanma geçiren katılımcıların çoğunluğu yaralan-
ma sonrasında yarayı antiseptik solüsyonla yıkadıklarını bildirmişlerdir.  

Tablo 1. Kesici-Delici Bir Aletle Yaralanma Durumu 

 Frekans (N) Yüzde (%) 
Son bir yıl içinde kesici-delici bir aletle yaralanmanız oldu mu? 
Evet 113 36,9 
Hayır 193 63,1 
Toplam 306 100,0 
Yanıtınız “evet” ise yaralanma hangi uygulamayı yaparken oldu? 
IV girişim sırasında 43  
Enjektör baslığını tekrar takarken 19  
Ameliyat / pansuman sırasında 28  
Kontamine malzemeleri toparlarken / temizlerken 18  
Enjeksiyon yapma hazırlığı aşamasında(iğne kapağı-
nı açarken, ampul kırarken 

41  



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   149  

Yaralanmadan hemen sonra ne yaptınız? 
Tetkik yaptırdım. 47  
Antiseptik solüsyonla yıkadım. 96  
Tıbbi tedavi aldım. 3  
Aşı yaptırdım. 7  
Kanattım. 15  
Temiz iğne olduğu için bir şey yapmadım. 29  

3.3. Mesleksel Yaralanma Durumu 

Bu doğrultuda, katılımcıların % 42,7’si son bir yıl içerisinde iğne batması, kesi-
ci-delici yaralanma, göze veya ağız gibi mukozal bölgelere beden sıvıları sıçra-
ma veya benzeri mesleksel yaralanmaya maruz kaldıklarını ve % 57,3’ü maruz 
kalmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcının mesleksel yaralanmalara maruz 
kalma durumlarında kullandıkları kişisel koruyucu araç/araçlardan eldivenin en 
fazla sıklığa sahip olduğunu söylemek mümkündür. Mukozal maruziyet oranı  
% 5,8 olarak belirlenmiştir. Özellikle mukozal bulaş açısından değerlendirildi-
ğinde gözlük ve/veya siperlik kullanım sıklığının çok az olduğu görülmektedir. 

Mukozal bulaş riski olan ağız, burun ve göze sıçrama sıklığına bakıldığında 
siperlik kullanılması gereken ağız ve/veya burun bulaşı olan 24 kişi/olay’a kar-
şılık siperlik kullanan kişi/olay sıklığı 3 olarak belirlenmiştir. Siperlik kullanım 
sıklığının her 8 kişiden sadece birisinin riskli durumda siperlik kullanırken ko-
ruyucu gözlük kullanılması gereken göze bulaş sıklığı 50 kişi/olay’a karşılık her 
10 kişiden sadece üçü gözlük kullandığını ifade etmektedir. 

3.4. Beden Sıvılarına Maruz Kalma Durumu 

Bu doğrultuda katılımcılar en fazla maruz kaldıkları sıvının kan olduğunu ve 
sonrasında boşaltım çıktıları olduğunu, en sıklıkla maruz kalınan bölgenin ise 
sağlam deri ve sonrasında gözler (mukoza) olduğunu belirtmişlerdir. 

3.5. Eldiven Kullanma Durumu 
Bu doğrultuda katılımcıların %84,3’ü kan ve diğer vücut sıvıları ile temas ede-
bilecekleri her durumda eldiven kullandıklarını, %15,7’si ise kullanmadıklarını 
belirtmişlerdir. Katılımcılar yoğunlukla eldiven ile rahat çalışılmadığı ve eldi-
ven giymek için zaman bulamadıkları için eldiven kullanmadıklarını belirtmiş-
lerdir. 

3.6. El Yıkama Durumu 
Katılımcıların %82’si hasta ile ilgili işlemlerde hastaya her temas öncesi ve 
sonrası ellerini yıkadıklarını ve %18’i ise yıkamadıklarını belirtmiştir. Katılım-
cıların el yıkamama nedeninin sıklıkla zamansızlık olduğunu söylemek müm-
kündür. 
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3.7. Geçerlilik ve Güvenilirlik ve Faktör Analizi 

Çalışan güvenliğine yönelik gerçekleştirilen araştırma anketi altı temel başlık 
altında ele alınmaktadır. Bu başlıklar güvenlik iklimi, iletişim, mesleksel kaza 
bildirim sistemi, kalite yönetimi, hastane yönetimi (liderlik) ve güvenlik uygu-
lamalarıdır. Bu doğrultuda bu altı temel başlık altında yer alan ifadelere hem 
geçerlilik hem de güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Aşağıda her bir konu 
ile ilgili olarak uygulanan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile ilgili 
bilgiler yer almaktadır. 

Hastanedeki güvenlik kültürü ölçeğine gerçekleştirilen güvenilirlik analizi so-
nucunda Cronbach alpha değeri 0,84 (p<0,001) tespit edilmiştir. Bu ölçeğe ger-
çekleştirilen geçerlilik analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri 
0,85 (p<0,001) olarak bulunmuş ve ölçeğin hastanedeki güvenlik kültürünü 
açıklama oranı %57,37 olarak tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen faktör analizi 
sonucunda 7 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler; örgütsel davranış, İş güvenliği 
programının varlığı, risk ve tehlikeler algısı, insan kaynaklarının yeterliliği, 
güvenlik kültürü algısı, çalışma koşulları ve çalışma ortamı önlemleri olarak 
belirlenmiştir. 

3.8. Eldiven Kullanımı ve Mesleksel Kazaya Maruz Kalma Durumu 

Katılımcıların büyük çoğunluğu eldiven kullandıklarında meslek kazasına ma-
ruz kalmadıklarını belirtmişlerdir (%50,3). Ancak hem eldiven kullanan hem de 
mesleksel kazaya maruz kalanlarında oranı oldukça yüksektir (%34). 

 

Tablo 2. Eldiven Kullanımı ve Mesleksel Kazaya Maruz  
Kalma Durumuna İlişkin Ki-Kare Analizi 

Maruz Kalma  

Evet Hayır 
Toplam 

N 106 157 
Evet 

% 34,0% 50,3% 
263 

84,3% 
N 28 21 49 

Eldiven Kullanımı 
Hayır 

% 9,0% 6,7% 15,7% 
 N 134 178 312 

Toplam 
 % 42,9% 57,1% 100,0% 

      

Ki-Kare: 4,780 (p=0,022) 
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3.9. Birim ve Mesleksel Kazaya Maruz Kalma Durumu 

Katılımcıların çalıştıkları birim ile mesleksel kazalara maruz kalma arasında 
anlamlı fark saptanmıştır. Büyük çoğunlukla yoğun bakımda çalışan katılımcılar 
(%11,1) ve ameliyathanede çalışan katılımcıların (10,2) mesleksel kazaya ma-
ruz kaldıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Birim ve Mesleksel Kazaya Maruz Kalma Durumuna İlişkin Ki-Kare Analizi 

Birim  

Amel. Lab. Acil S. Servis Doğ. Yoğ. Bak. 
Toplam 

N 32 13 24 20 10 35 
Evet 

% 10,2% 4,1% 7,6% 6,4% 3,2% 11,1% 

134 
42,7% 

N 19 51 21 27 13 49 180 
Maruz 
Kalma 

Hayır 
% 6,1% 16,2% 6,7% 8,6% 4,1% 15,6% 57,3% 

 N 51 64 45 47 23 84 314 
Toplam 

 % 16,2% 20,4% 14,3% 15,0% 7,3% 26,8% 100,0% 

Ki-Kare: 23,611 (p<0,05) 

3.10. Çalışan Güvenliği Boyutları Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre en güçlü pozitif yönlü ilişki 
iletişim ile mesleksel kaza bildirimi sistemi boyutları arasında olduğu tespit 
edilmiştir. 

Tablo 4. Çalışan Güvenliği Boyutları Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 5 6 

İletişim 1      

Mesleksel Kaza  
Bildirimi Sistemi 

,739* 1     

Kalite Yönetimi ,507* ,543* 1    

Hastane Yönetimi ,668* ,634* ,576* 1   

Koruyucu Önlemler ,361* ,373* ,343* ,283* 1  

Güvenlik İklimi ,662* ,604* ,448* ,647* ,323* 1 

*p<0,01 

Mesleksel kaza bildirimi sistemi ile güvenlik kültürü boyutları korelasyon ana-
lizi Tablo 5’de ele alınmaktadır. Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara 
göre en güçlü pozitif yönlü ilişki örgütsel davranış ile mesleksel kaza bildirimi 
sistemi arasındadır.  
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Tablo 5. Mesleksel Kaza Bildirimi Sistemi ile Güvenlik Kültürü  
Boyutları Korelasyon Analizi 

 Mesleksel Kaza Bildirimi Sistemi 
Örgütsel Davranış ,704* 
İş güvenliği programının varlığı ,487* 
Risk ve Tehlikeler algısı ,527* 
İnsan Kaynaklarının Yeterliliği ,401* 
Güvenlik Kültürü Algısı ,298* 
Olumsuz Çalışma Koşulları ,095 
Çalışma Ortamı Önlemleri -,012 

*p<0,05 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, güvenlik kültürü boyutları arasındaki 
en güçlü pozitif yönlü ilişki örgütsel davranış faktörü ile mesleksel kaza bildi-
rimi sistemi değişkeni arasındadır. 

Çalışan güvenliği boyutları arasında ise en güçlü pozitif yönlü ilişki iletişim ile 
mesleksel kaza bildirimi sistemi arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç bize 
iletişimin güçlü olması ile kurum içindeki açıklığın ve raporlama sayısının ve 
kurum içindeki pozitif güvenlik kültürünün artacağını göstermiştir. Örgütsel 
davranış boyutunun kazandırılması mesleksel kaza bildirimin daha etkin çalış-
masını sağlayacaktır. Benzer olarak Atasoy ve Tekingündüz’ün Sandıklı Devlet 
Hastanesi 125 hekim dışı sağlık personeliyle yaptıkları çalışmasında olay rapor-
lama ve hemşirelerle iletişim arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptan-
mıştır (Atasoy, 2011: 13). Olds’un Amerika’daki hastanelerde hemşirelerle 
yaptıkları çalışmasında hemşirelerde ilişkiler ve raporlama arasında pozitif ko-
relasyon olduğunu tespit etmiştir (Olds, 2010:124). 

Çalışan güvenliği boyutlarından en zayıf ilişkiye sahip boyutlar ise hastane yö-
netimi ve korunma uygulamaları arasındadır. Bu sonuç bize hastane yönetimle-
rinin çalışan güvenliğine önem vermediğini göstermektedir. Hastanede güvenlik 
kültürü faktörleri arasındaki en güçlü pozitif yönlü ilişki örgütsel davranış ile iş 
güvenliği programının varlığı faktörleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Hasta-
ne güvenlik kültürü boyutlarından en zayıf ilişkiye sahip faktörler ise insan 
kaynaklarının yeterliliği ve çalışma ortamı önlemleridir. Bu sonuç kurumda 
alınan önlemlerin güvenlik kültürü algısının oluşmasında yeterli olmadığı ve 
algının oluşması için gerekli süreç yönetimin henüz yerleşmediği sonucunu 
vermektedir. 
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Chenhall’ın Amerika’daki şirketler arasında yaptığı çalışmasında güvenlik kül-
türü ile mesleksel kazalar raporlama arasında ilişki olduğunu, motivasyon ve 
iletişim arasında anlamlı bir ilişki saptandığını göstermiştir (Chenhall,2010:83). 
Literatürdeki çalışmalar, araştırmamızla benzer sonuçlar göstermektedir. Bu 
çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, mesleksel yaralanmaların engellenmesi-
ne yönelik olarak geliştirilmiş birçok standart önlemin varlığına ve yaygın eği-
tim çalışmalarına karşın hastanelerde perkütan yaralanma sıklığının çalışma-
mızda oldukça yüksek (%42,7) düzeyde bulunmasıdır. Yaralanmaların büyük 
bir çoğunluğu (%36,9) kesici ve delici aletler ile meydana gelen perkütan yara-
lanmalar olup, son bir yıl içinde gerçekleşmiştir. Kesici delici alet yaralanması-
na maruz kalan katılımcıların (%59,5)’ini oluşturan hemşire grubu, kazaları en 
sıklıkla IV girişim sırasında ve enjeksiyon yapma hazırlığı aşamasında (iğne 
kapağını açarken, ampul kırarken) geçirdiklerini ve yaralanma sonrası en fazla 
yapılan işlemin antiseptik solüsyonla yıkama olduğunu belirtmişlerdir. Kan 
yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları arasında yer alan ve sağlık personeli için 
en büyük tehdidi oluşturan HIV, HBV ve HCV bulaşının önlenmesi, öncelikli 
amaç olarak yer almasına karşın evrensel kurallara tam olarak uyulmaması, 
yüksek yaralanma oranını açıklayan en önemli neden gibi görünmektedir. Katı-
lımcılar en fazla maruz kaldıkları sıvının kan olduğunu ve sonrasında boşaltım 
çıktıları olduğunu, en sıklıkla maruz kalınan bölgenin ise sağlam deri (temas) ve 
sonrasında gözler (mukoza) olduğunu belirtmişlerdir. Bu doğrultuda katılımcı-
lar evrensel korunma ilkelerini tam olarak uygulamadıkları ve bu konuda aldık-
ları eğitimlerin yetersiz olduğunu belirtmektedirler. Araştırma sonuçlarına göre 
katılımcıların (%84,3)’ü kan ve diğer vücut sıvıları ile temas edebilecekleri her 
durumda eldiven kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak hem eldiven kullanan 
hem de mesleksel kazaya maruz kalanlarında oranı (%34)’dür. Katılımcının 
mesleksel yaralanmalara maruz kalma durumlarına kullandıkları kişisel koruyu-
cu araç/araçlardan eldivenin en fazla sıklığa sahip olduğunu söylemek müm-
kündür. Eldiven kullanmayan ya da bazen kullanan sağlık personelinin kullan-
mama nedeninin eldiven ile rahat çalışamamak ve eldiven giymek için yeterli 
zaman bulamadıkları olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmamızda yaralanmaların büyük çoğunluğunu yoğun bakımda (%11,1) ve 
ameliyathanede çalışan katılımcıların (%10,2) olduğu saptanmıştır. Bu araştır-
madan elde edilen sonuçlar literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile ör-
tüşmektedir. Altıok ve ark. Mersin ilindeki farklı sağlık bakım hizmetlerinde 
görev alan 956 kişi ile yaptıkları çalışmada sağlık çalışanlarının koruyucu mal-
zeme kullanma oranını (%72) olarak belirtmiş, delici ve kesici aletle yaralanma 
(%79) oranında bulunmuş, yaralanmanın (%83)’ü hemşirelerde görüldüğü sap-
tanmış (Altıok vd, 2009:70). Atasoy ve Aksoy’un Sandıklı Devlet hastanesinde 
çalışan 89 hekim dışı sağlık personeline yaptıkları çalışmada çalışmasında kan 
ve vücut sıvıları ile temas durumunda eldiven kullanan sağlık personeli oranı 
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(% 82.1) olup, (% 24,7) oranında son bir yıl içinde kesici ve delici aletlerle ya-
ralanma olduğu, kesici ve delici yaralanmaları en fazla enjektör başlığını tekrar 
takılırken oluştuğu, yaralanma sonrası en fazla yapılan işlem (% 95.4) oranla 
antiseptik solüsyonla yıkama olduğu tespit edilmiş (Atasoy,2009:111). 
Kuruüzüm ve ark. Dokuz Eylül Üniversitesinde 350 sağlık çalışanıile yaptıkları 
çalışmada (%68) yaralanma eylemi sırasında koruyucu bir malzeme kullandığı-
nı belirtmiş, kan ve beden sıvılarıyla en az bir kez yaralanmaöyküsü bildiren 
kişi sayısı (%58) olup, yaralanmaların (%97)’si kesici ve delici aletlerle meyda-
na gelen perkütan yaralanmalar olduğu, (%62.5)`i de son bir yıl içinde gerçek-
leşmiş olduğu, en yüksek yaralanma sıklığı hemşireler arasında (%74.6) sap-
tanmış, en fazla yaralanmaya neden olan eylemin enjektör iğnesine kapak takma 
sırasında (%36) olduğu belirlenmiştir (Kuruüzüm vd,2008:61). 

Hastane enfeksiyonların önlenmesinde, hasta ve çalışanın sağlığının korunma-
sında sağlık bakım verenlerin el hijyeni konusundaki bilgi düzeyi ve uygulama-
ları oldukça önemlidir. El hijyenine dikkat edilmesi güvenlik kültürünün gös-
tergelerinden biridir. Araştırmamızda katılımcıların %82’si hasta ile ilgili işlem-
lerde hastaya her temas öncesi ve sonrası ellerini yıkadıklarını ifade etmişlerdir.  

Araştırmamızda çalışanların azımsanmayacak kısmı kurumsal olarak önlem 
alınmadığını düşünmekte ve kurumda kendilerini güvende hissetmediklerini 
belirtmektedir. Araştırmamızda ‘kan yoluyla bulaşan hastalıklar ve bunların 
bulaşmasını önleme yolları konusunda eğitim aldım’ ifadesine katılım oranı 
(%73.8)’ dir.Araştırmamızda ‘evrensel korunma ilkelerine uygulayabilecek 
yeterli zamanı her zaman bulabiliyorum’ ifadesine katılım oranı (%23.5)’dır.  

Araştırmamızda,‘çalışanlar güvenli çalışma konusunda yönetim tarafından des-
teklenmektedir’ ifadesine katılım oranı (%40.6),‘yönetim güvenlik hakkındaki 
önerilerimi dinler ve uygulamaya koyar’ ifadesine katılım (%25),‘yönetim çalı-
şanların daha güvenilir bir ortamda çalışmaları konusunda her zaman isteklidir’ 
ifadesine katılım oranı (%39)’dur. Çalışmamızda hastane yönetimlerinin güven-
li çalışma ortamı oluşturulması için gerekli eğitim olanakları ve asgari malzeme 
desteğini sağlamış olmasına rağmen, pozitif güvenlik kültürünün gelişmesi için 
gerekli davranış koşullarını göstermedikleri ortaya çıkmaktadır. Güvenlik kültü-
rü oluşmasına yönelik olarak çalışanların ve hastane yönetiminin tutumlarının 
belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, hastaneler-
de pozitif güvenlik kültürünün oluşmadığını göstermektedir. Araştırma sonuçla-
rı çalışanların güvenlik kültürü konusunda teşvik edilmediklerini ortaya koy-
maktadır. Ancak kamu hastanelerindeki hiyerarşik yapılanma ve dikey örgüt-
lenme, çalışanların yönetime katılması önünde bir engel olarak durmaktadır. Bu 
yüzden öncelikle kültürel dönüşüm gerçekleştirilmelidir. 
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5. SONUÇ  

Araştırmaya sonuçlarına göre genel olarak araştırma yaptığımız hastanelerde 
çalışan güvenliğine yönelik tedbirlerin yetersiz olduğu, olumlu güvenlik kültü-
rünün yerleşmediği kanısına varılabilir. Özellikle yönetimin bu konudaki inancı 
ve çalışmalarının yetersiz olduğu, kalite çalışmalarının olumlu bir etki yarattığı 
ancak olay raporlama ile ilgili kültürün tam yerleşmediği çalışanların olay ra-
porlamada suçlama kültürünün etkisi altında kaldıkları söylenebilir. 

Araştırmamızda güvenlik kültürünün oluşmasını etkileyen en önemli faktörler, 
hastane yönetimi (liderlik) ve iletişim olarak belirlenmiştir. En az etkili faktör 
ise korunma uygulamaları olarak belirlenmiştir. Kurum içindeki iletişim ve 
örgütsel davranış ile iş kazalarının raporlanması arasında pozitif yönde bir ilişki 
vardır. Böylece iletişim ve örgütsel davranış boyutlarında gerçekleştirilecek 
iyileştirmeler iş kazalarının etkin şekilde raporlanmasını sağlanabilecektir. Bu 
durum sağlık kuruluşlarında olumlu güvenlik kültürünü geliştirmek için yol 
gösterici niteliktedir. Ankete katılan birimlerde çalışan sağlığına yönelik bir 
çalışan sağlığı biriminin yapılandırılmadığı, bunun yerine güvenlikle ilgili du-
rum ve sorunların birim sorumlusu tarafından giderilmeye çalışıldığı belirtilmiş-
tir. Çalışanlar çalıştığı ortamdaki riskler konusunda yeterli eğitim almadıklarını 
belirtmişlerdir, buna bağlı olarak çalışanlarda risk algısı yeterince oluşmamıştır. 

Sağlık bakanlığı tarafından çıkarılan hastane hizmet kalite standartları(HKS) 
kitabına göre hastanelerde hastane yönetiminin sorumluluğunda, kesici-delici 
alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularında bildirim yapılma-
lıdır. Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet-
ler başlatılmalıdır. Güvenlik raporlama sistemine yönelik eğitimler verilmelidir. 
Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler yapılmalıdır. Bölüm bazında risk 
değerlendirmesi yapılmalı, Risk değerlendirmesi asgari; radyasyon, gürültü, 
tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, aler-
jen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim konularını kapsamalıdır. HKS’ya göre 
hastanelerde çalışan güvenliği komitesi bulunmalıdır. Komitenin görev tanımı 
asgari; çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, riskli alanlarda çalışanla-
ra yönelik gerekli önlemlerin alınması, fiziksel şiddete maruz kalınma riskleri-
nin azaltılması, kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması, kan ve vücut 
sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık taramalarının yapılması konu-
larını kapsamalıdır. Komite düzenli aralıklarla toplanmalıdır. Gerektiğinde dü-
zeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim dü-
zenlemelidir. Eğitim komitesi bulunmalıdır. Tesis güvenliği komitesi bulunma-
lıdır. Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Güvenlik 
raporlama sistemi kurulmalıdır. Olay bildirimleri kalite yönetim birimine ya-
pılmalı, Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komite-
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lere iletmeli, Komiteler olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmalı, Dü-
zeltici önleyici faaliyet başlatılmalı, Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve 
yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilmelidir. Bölüm bazında tes-
pit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler alınmalıdır. 
Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınmalı, Gerekli düzeltici önle-
yici faaliyetler başlatılmalıdır. Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır. Sağ-
lık tarama programı hazırlanmalı, Program, bölüm bazında belirlenen riskler ve 
uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Sağlık tarama so-
nuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Çalışanlar sonuçları hak-
kında bilgilendirilmeli, Sağlık taraması sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağ-
lanmalıdır. Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Bö-
lüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir. 
Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. Kişisel 
koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir. Hasta-
nenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Çalışan memnuniyeti anket-
leri uygulanmalıdır. Çalışanların görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. 
Çalışanların görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır, Çalı-
şanların görüşleri değerlendirilmelidir. Gerektiğinde iyileştirme faaliyeti başla-
tılmalıdır. (http://www.ataturk hastanesi.gov.tr /tr/Bilgilendirme/ HKS_Rehberi. 
pdf erişim 26.04.2012) 

Güvenlik kültürünü geliştirmek için tek ve en iyi yol bulunmamaktadır. Uygun 
yöntemi belirlemek mevcut koşulların ve hedeflerin ayrıntılı olarak gözden 
geçirilmesi ile sağlanabilir. Geliştirme ilgili iki temel yaklaşım, çalışan katılı-
mını sağlamak ve yönetimin güvenlik yönetimi yeteneklerini artırmaktır. Kültür 
oluşması uzun vadeli bir süreç olduğu düşünüldüğünde bu konuda yüksek iş 
güvenliği performansına ulaşmak için “planlamak”, “ısrarcı olmak” ve “güven-
liğe sürekli ilgi göstermek” gerekmektedir. 
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Ara Kademe Yöneticilerin  
Bireysel Performansı 

 

Sevtap KILIÇASLAN1 
Serpil TURHAL2 

ÖZET 
Ara kademe yönetici performansını değerlendirme de hedef; kişiyi bütün olarak tüm 
yönleriyle ele almak ve başarılarını ödüllendirmek, eksiklerin giderilmesine olanak 
hazırlamaktır. Temel ilke başarısızlıklarda hareket edip kişiyi cezalandırmak değil, 
başarılarda hareket edip kişiyi ödüllendirmektir. Böylece kurumda kalite anlayışına 
hizmet edilmiş olacaktır. Performans değerlendirme hangi konumda olursa olsun herke-
sin kendini gözden geçirmesini sağlayacaktır. 

Personelin gerek yaptığı işten, gerek hasta ve hasta yakınları ile ilişkilerinden gerekse 
diğer çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnun olması çok önemlidir. Tam gün 
çalışan insan için iş yerinde geçirdikleri süre; o kişinin evinde ailesi ile birlikte uyanık-
lık hali içerisinde iken geçirdiği süreden daha fazladır. Dolayısıyla iş yerindeki insan 
ilişkileri daha da önem kazanmakta, mesleki memnuniyetin oluşmasının ötesinde kişi-
nin mutluluğu ile de direkt ilişkili görülmektedir  

Bu bildiride ara kademe yöneticilerin performans kriterleri, bireysel performans ölçü-
münün hasta ve yakını memnuniyet oranına etkisi ve çalışan motivasyonuna etkisi vur-
gulanacaktır. Ayrıca performans kriterleri değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi verile-
cektir.  

Anahtar Kelimeler: Performans, Memnuniyet Artışı, Motivasyon 

ABSTRACT 
Objective of assessing the performance of middle managers to handle all aspects of the 
whole person, to reward achievements, prepare to overcome the deficiencies. The basic 
principle, reward successes, not failures to punish people. Thus, understanding of 
quality within the organization will become stronger. Performance review of the 
evaluation process itself will provide everyone, no matter what position. 

Staff, doing his job, establishing a relationship with patients and their relatives, their 
relations with other colleagues, to be satisfied is very important. Full-time working 
person spends at work, more than the time spent at home with his family in 
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wakefulness. Therefore, the workplace is gaining more importance in human 
relationships, professional satisfaction are directly related with the formation beyond the 
person's happiness.  

In this paper, the performance criteria for mid-level managers, the effect of individual 
performance measure rate of patient and patients’ relatives’ satisfaction and employee 
motivation will be highlighted. In addition, the evaluation of the performance criteria 
will be given information about. 

Key Words: Performance, Increase of Satisfaction and Motivation. 
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1. GİRİŞ 

Performansın biçim yönünden farklılık gösterse de amaç ve içerik yönünden 
benzerlik taşıyan birçok tanımlaması bulunmaktadır. Performans genel olarak, 
iş görenin veya grubun, bağlı bulundukları birimin ya da örgütün amaçlarına, 
nitel ve nicel katkılarının toplam ölçüsü olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla; sağ-
lık çalışanının görevini gerçekleştirmek için yaptığı her işlem ve eylem aynı 
zamanda bir performans davranışı olarak görülmektedir (Argon ve Eren, 2004: 
290). Performans değerlendirmesi tüm kurum (çalışan, yönetici, insan kaynakla-
rı, üst yönetim) için oldukça kritik bir konu olup, doğru uygulandığı takdirde 
kurum içinde verimliliği artıran bir unsurdur.  

2003 yılında ülkemiz sağlıkta dönüşüm programı çalışmaları başlatılmıştır. 
Bölüm sorumlusu olarak görev yaptığım bu yıllarda çalışanların performans 
kriterlerini önemsediklerini ve motivasyonlarının arttığını gözlemledim. 2012 
yılına kadar olan süreçte Yönetici Performansı ve Bireysel Performans uygula-
maları üst yönetici ve bireyler üzerinde olumlu etki gösterirken Bölüm Kalite 
Sorumlusu olarak adlandırdığımız bölüm sorumlularının iş yükünün artarak 
motivasyonunun düştüğü anket ve görüş / öneri mekanizmalarının değerlendir-
meleri ile ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmanın amacı; üst yönetim ile çalışanlar arasında köprü görevi üstlenen 
Bölüm Kalite Sorumlusu olarak adlandırılan bölüm sorumlularının da perfor-
mans kriterlerinin belirlenerek çalışma şevki ve motivasyonlarının arttırılmasıdır. 

Aşağıdaki alt başlılarda Yönetici Birim Performansı ve Birim Performans uygu-
lamaları hakkında kısa bilgi verilerek Ara Kademe Yeticilerin Performans Kri-
terleri detaylandırılacaktır. 

1.1. Yönetici Performans Uygulaması 

Sağlık Bakanlığı açısından değerlendirildiğinde yönetici performansının; ku-
rumlarımızı yöneten yöneticilerimizin Bakanlığın önceden belirlediği stratejik 
hedefleri yerine getirme, kurumsal dinamizmin sağlanması için personelin mali 
haklarını gözetme, sürdürülebilir bir mali yapı kurulması ve tüm bunları kalite 
standartlarından ödün vermeden yerine getirmesi gibi ana amaçları ken-
diliğinden ortaya çıkmaktadır.  

Bu amaçlara yönelik olarak geliştirilen yönetici performansı uygulaması 
01.10.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu tarihte yapılan 
düzenlemeyle yönetici performansı uygulamasına dört yeni performans kriteri 
ile aynı şekilde düzeltme faktörlerine de yeni göstergeler eklenmiş ve mevcut 
kriterler güncellenerek geliştirilmiştir.  
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Yönetici performansı uygulaması, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kurumlarında görev yapan ve ek ödemesi başhekim, başhekim 
yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire olarak 
hesaplanan yönetici konumundaki personeli kapsamaktadır. (Sağlıkta Yönetici 
ve Birim Performansı, 2012: 14) 

1.1. Birim Performans Uygulaması 

Performansa dayalı ek ödeme uygulamalarının sonuçlarına yönelik yapılan ana-
lizler, uzmanlık dallarının kendi içinde yaptıkları işlemler ve bu işlemlerin genel 
işlem toplamına oranlarına yönelik dikkat çekici bazı sonuçlar ortaya koymuştur. 

İkinci basamak kurumlarda birim performans uygulamasının çıkış noktasını bu 
sonuçlar üzerinden yapılan değerlendirmeler oluşturmuştur. Dâhili branşların, 
hasta yatışının gerekli olduğu durumlarda hasta yatışı yapmaları, cerrahi branş-
ların ise gerekli durumlarda ameliyat yapmaları ve en nihayet daha nitelikli 
sağlık hizmeti sunumunu sağlamak amacıyla birim performans ölçümleri ya-
pılmaya başlanmıştır. 

İkinci basamak birim performans uygulaması yalnızca ameliyat ve hasta yatış 
oranlarını ölçmemekte, ameliyat ve hasta yatışının değerlendirilmediği branş-
larda çalışan uzman tabipler ile pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tabip dışı 
personelin birim performansının ölçülebilmesi için çalıştıkları bölümlerin hiz-
met kalite standartları puanı değerlendirme ölçütü olarak kullanılmaktadır. 
(Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı, 2012: 41,42). 

2. ARA KADEME YÖNETİCİLERİN BİREYSEL PERFORMANSI 

2.1. Ara Kademe Yöneticilerin Bireysel Performans  
Hesaplanmasında Hedef Kitle 

Bu bildiride Yönetici ve Birim Performans uygulamalarındaki başarıdan yola 
çıkarak ara kademe yöneticiler olarak adlandırılan bölüm sorumluları hedef 
kitledir. 

Bu kitle kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. 
Bölüm hedefleri belirleyerek, bölüm hizmet kalitesini arttırmakta ve dolayısı ile 
kurumun genel hedefine ulaşmasını sağlamaktadır. Yöneticiler ve bireyler ara-
sında bir köprü görevi üstlenmektedirler. 

2.2. Performans Kriterleri Oluşmasında Amaç ve Kapsam 

Amaç köprü görevini üstlenen ve sunulan hizmette büyük sorumluluk düşen ara 
kademe yöneticilerin de moral ve motivasyonunu arttırmak; ayrıca bölümün 
sorumluluklarını yerine getirilmesinde hakkaniyetle değerlendirilebilmesidir. 
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Performans Kriterleri aşağıdaki Tabloda belirtilen parametrelerden oluşmuştur. 

Tablo 1. Performans Kriterleri 

Parametre Ölçme Periyodu Yüzdelik dilimi 

Hizmet Kalite Katsayısı HKS değerlendirme periyodu 0,3 

Bölüm Hedefi gerçekleştirme oranı HKS değerlendirme periyodu 0,3 

Bölüm Düzeltici ve önleyici  
faaliyet katsayısı 

HKS değerlendirme periyodu 0,1 

Kurum içi eğitime katkı oranı HKS değerlendirme periyodu 0,1 

Stok takip oranı HKS değerlendirme periyodu 0,2 

Tablo 2. Hizmet Kalite Katsayısı 

HKS Puanı Katsayı 
≥0,96  0,3  

0,91-0,95  0,3 
0,86-0,90  0,2 
0,81-0,85  0,1 
≤0,80  0,50 

Tablo 3. Bölüm Hedefi Gerçekleştirme Oranı 

Hedef Gerçekleştirme 
Yüzdesi 

Katsayı 

≥0,96  0,3 
0,91-0,95  0,3 
0,86-0,90  0,2 
0,81-0,85  0,1 
≤0,80  0,50 

Tablo 4. Bölüm Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Gerçekleştirme Oranı 

DFT Sayısı Katsayı 
3-2 0,1 
5-3  0,1  
≥ 5 0,50 

Tablo 5. Kurum İçi Eğitime Katkı Oranı 

Eğitime Katılım Yüzdesi Katsayı 
≥0,96  0,1  

0,91-0,95  0,1  
0,86-0,90  0,50 
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Tablo 6. Stok Takip Oranı 

Stok Uyum Hedefi Katsayı 
Uyarı Seviyesi ve Maksi-

mum Stok Arası 
0,1  

Uyarı Seviyesindeki Stok 0,1 
Uyarı Seviyesi ile Mini-

mum Stok Arası 
0,50  

Ana Faktör Katsayısı = Hizmet Kalite Katsayısı (0,3) + Bölüm Hedefi Gerçek-
leştirme Oranı (0,3) + Bölüm Düzeltici Ve Önleyici Faaliyet Katsayısı (0,1) + 
Kurum İçi Eğitime Katkı Oranı (0,1) + Stok Takip Oranı (0,2) 

Ana Faktör Katsayısı 1,00 olarak belirlenir. 

Belirlenen ana faktör katsayısı ara kademe yöneticilerin performans katsayısı 
olarak belirlenir. Her dönem Hizmet Kalite Değerlendirmeleri sürecinde değer-
lendirilerek katsayıları puanlandırılır.  

3. SONUÇ 

Ara kademe yöneticiler diğer bir adıyla Bölüm Kalite Sorumlularının sağlıkta 
dönüşüm programının bir parçası olan Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulan-
masında, bölüm ve kurum hedeflerinin gerçekleşmesin de büyük emeği bulun-
maktadır. Çoğunlukla unutulan ama yönetimin ile çalışan arasındaki köprü gö-
revi gören Bölüm Kalite Sorumlularının yukarıda açıklanan performans ölçütle-
ri kullanılarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Motivasyonu artan 
çalışanın hizmet ettiği hasta ve yakınlarına yaklaşımı farklı olacaktır. 

KAYNAKLAR 
Metin içinde: (Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı, 2012: 41,42).  
Kaynakçada: Argon, Türkan.- Eren, Altay. (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: 

Nobel Basımevi. Sayı:3 sayfa 310. 

 



 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   165  

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Hasta 
Memnuniyeti “Bolu İzzet Baysal Ağız  
ve Diş Sağlığı Merkezi” 

 

Savaş AKÇA1 
Baran AKAN2 

Zeynep BAYSAL3 

ÖZET 
Bu çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite 
ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe konulan 
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinin madde 9 Memnuniyet Katsayısı doğrultu-
sunda Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden hizmet alan hasta ve yakınla-
rının memnuniyetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Bolu İzzet Baysal 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkez’inde Temmuz-Eylül 2011 ile Ekim2011-Nisan 2012 dönem 
kurum anketleri kullanılmıştır. Anketlerin analizi SPSS15.0 Programı ile analiz edilmiş-
tir. Konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezine Temmuz-Nisan Ayı arasında başvuran 241 hasta ve hasta yakınını örneklem 
olarak alınmıştır. Araştırmada Temmuz-Eylül 2011 ile Ekim2011-Nisan 2012 arasında-
ki hasta anketlerinin karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Araştırmanın bu dönemlerin 
yapılmasının önemi merkez 20 Eylül 2011 tarihinde yeni bir hizmet binasına taşınmış 
ve sürecler tekrardan gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Düzenlemelerde hasta memnu-
niyeti ve güvenliğine önem verilmiş ve süreçlerin düzenlenmesinde hastaların daha 
önceki dönemlere ait olan öneri ve şikayetleri göz önüne alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Kalite, Süreç ve Tasarım 

ABSTRACT 
This study aims to define patient and patient relative satisfaction in Bolu İzzet Baysal 
Mouth and Dental Health Center in accordance with Article 9 Satisfaction Coefficient 
of Performance Management and Quality Improvement Directive which was put into 
force on 01.03.2011 by The Ministry of Heath of Turkey Performance Management and 
Quality Improvement Department. In this study Bolu İzzet Baysal Mouth and Dental 
Health Center July-September 2011 and October2011-April 2012 terms institution 

                                                            
1  Dişhekimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, akca_savas@hotmail.com,  
  05058531201 
2  Başhekim V., T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, baranakan@gmail.com, 05443195289 
3  Başhemşire, T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi , baysal_zeynep@hotmail. com,  
  05326919574 
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questionnaires were used. The analysis of the questionnaires was administered by using 
SPSS15.0. Literature search about the subject was carried out. 241 samples from 
patients and patient relatives that consulted Bolu İzzet Baysal Mouth and Dental Health 
Center between July and April were included in the study. The importance of carrying 
out this study in this period is that the center was carried to a new service building on 20 
September 2011 and the processes were reviewed again and arranged. In the 
arrangements patient satisfaction and safety, and previous patient suggestions and 
complaints were taken into consideration. 

Key Words: Patient Satisfaction, Quality, Process and Projection  
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1. GİRİŞ 

Donebedian (1992) hasta memnuniyetini "hastanın değer ve beklentilerinin ne 
düzeyde karşılandığı konusunda bilgi veren ve esas otoritenin hasta olduğu ba-
kımın kalitesini gösteren temel ölçüt" olarak tanımlamıştır.(Yılmaz, 2001) Bu-
nun içinde hasta memnuniyetinin ölçümleri sağlık hizmetlerinin kalitesini ölç-
mekte en önemli indikatörlerden biri haline gelmiştir.  

Hasta memnuniyetini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar hastaya 
ilişkin özellikler, hizmet verenlere ilişkin özellikler ve kurumsal özellikler gibi 
sıralanabilir. Bunlar; 

1. Hastaya İlişkin Özellikler 

Hastanın yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, sosyal güvence durumu, gelir durumu, 
yerleşim yeri hastalığının tanısı, tedavisi ve yatış süresi, hasta memnuniyetini 
etkilemektedir. 

2. Hizmet Verenlere İlişkin Özellikler 

Hasta memnuniyeti hastanelerde kişiler arası iletişim, personel davranışı, hasta-
lığı ile ilgili bilgilendirme gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. 

3. Kurumsal Özellikler 

Yapılan pek çok araştırmada aydınlatma, ısı, temizlik, havalandırma, gürültü, 
kolay yer bulma, otopark bekleme odaları, dış görünüm gibi fiziksel ve çevresel 
koşullar ile bürokrasi; bekleme süresi, ziyaretçi politikası ve beslenme hizmetle-
rinin, hasta memnuniyetini etkilediği bulunmuştur.(Özer, Çakıl, 2007) 

Araştırmada da yeni bir binaya taşınan merkeze gelen hastaların yapılan fiziksel 
düzenlemelerle hasta memnuniyetini yüzde kaç arttığı görülmek istenmiştir. 

2. YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta 
Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından 01.03.2011 tarihinde yürür-
lüğe konulan Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinin madde 9 Memnuniyet 
Katsayısı doğrultusunda Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden 
hizmet alan hasta ve yakınlarının memnuniyetlerini belirlemek amacıyla yapıl-
mıştır.  
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2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmada Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkez’inde Temmuz-Eylül 
2011 ile Ekim 2011-Nisan 2012 dönem kurum anketleri kullanılmıştır. Bu anket 
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe konu-
lan Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi’nin EK-5 ADSM Hasta Memnuni-
yeti Anketidir. Anketlerin analizi SPSS15.0 Programı ile analiz edilmiştir. Konu 
ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezine Temmuz-Nisan Ayı arasında başvuran 241 hasta ve hasta yakınını 
örneklem olarak alınmıştır. 

Araştırmada Temmuz-Eylül 2011 ile Ekim2011-Nisan 2012 arasındaki hasta 
anketlerinin karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Araştırmanın bu dönemlerin 
yapılmasının önemi merkez 20 Eylül 2011 tarihinde yeni bir hizmet binasına 
taşınmış ve sürecler tekrardan gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Düzenleme-
lerde hasta memnuniyeti ve güvenliğine önem verilmiş ve süreçlerin düzenlen-
mesinde hastaların daha önceki dönemlere ait olan öneri ve şikayetleri göz önü-
ne alınmıştır. 

2.3. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Temmuz-Eylül 
2011 ile Ekim2011-Nisan 2012 dönemlerini kapsamaktadır. 

2.4. Sınırlılıklar  

Araştırmanın sınırlılığı tek bir kurum örnek alınarak yapılmasıdır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Temmuz-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 64 hasta ve hasta yakınınlarına yüz 
yüze anket uygulama yöntemi ile yapılan hasta memnuniyeti anket sonuçları şu 
şekilde sıralanabilir: 

Çalışmaya katılanların, % 58,5’i bayanlardan oluşmaktadır. %49,2’si 32-51 yaş 
arasında olup %41,5’i lise mezunudur. % 96,9’u eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar 
merkezi tercih edeceğini, % 98,5’i merkezi başkalarına da önereceğini, %93,8’i 
diş hekimi tarafından bilgilendirildiğini, % 76,9’u hasta kayıt işlemleri için bek-
lemediğini, %90,8’i kayıt kabul sırası beklediği yerin rahat olduğunu, %80’i 
ADSM’nin genel olarak temiz olduğunu, % 98,5’i hizmetin genel olarak iyi 
olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Tablo 1. Poliklinik Hizmetleri Değerlendirilen Hastaların Genel Uygulamalar, Diş Hekimi 
Muayenesi, Hastane Temizliği İlgili Görüşlerinin Dağılımı (Temmuz-Eylül 2011) 

SN SORU EVET BİRAZ HAYIR 
1 Hasta kayıt işlemleri için çok beklemedim. 76,9 15,4 7,7 
2 Muayene olacağım doktoru kendim seçtim.  85,9 1,6 12,5 
3 Kayıt/kabul sırası beklediğim yer rahattı.  92,2 4,7 3,1 
4 Beni muayene eden doktor şikâyetlerimin nedeni 

konusunda bana bilgi verdi ve zaman ayırdı. 
93,8 6,2 0 

5 Beni muayene eden doktor kibar ve saygılıydı.  100 0 0 
6 Diğer personel bana karşı kibar ve saygılıydı. 100 0 0 
7 Tüm personel kişisel mahremiyetime (muayene 

edilirken varsa kapının kapanması, aradaki perde 
ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi. 

95,2 1,6 3,2 

8 Bu ADSM’yi başkalarına öneririm.  98,5 1,5 0 
9 Bir daha benzer şikâyetlerim olursa bu ADSM’yi 

tercih ederim.  
98,4 1,6 0 

10 ADSM (muayene olduğunuz oda, bekleme alan-
ları, tuvaletler vs.) genel olarak temizdi.  

80 20 0 

11 ADSM’de verilen hizmet genel olarak iyiydi. 98,5 1,5 0 
 

Tablo 2. Poliklinik Hizmetleri Değerlendirilen Hastaların  
Demografik Özellikleri (Temmuz-Eylül 2011) 

Hastaların cinsiyeti(n=64)  % 

Erkek  41,5 

Kadın  58,5 

Hastaların yaş dağılımları (n=64)  % 

1981-2000  32,3 

1961-1980  49,2 

1941-1960  15,4 

1940 ve altı  3,1 

Hastaların eğitim durumu(n=64)  % 

İlkokul /Ortaokul  29,2 

Lise  41,5 

Yüksekokul-Üniversite  29,2 

Belirtilmeyen  0,1 

Hastaların sosyal güvencesi (n=64)  % 

SGK çalışan   64,6 

SGK emekli   30,8 

Özel sağlık sigortası  3,1 

Diğer…………………………  1,5 
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Hastaların Mesleği (n=64)  % 

Ev Hanımı   27,7 

Serbest Meslek  10,5 

Özel sektör  3,1 

Öğrenci  11 

Kamu Çalışanı  18,5 

Emekli  7,7 

İşçi  21,5 

Medeni Durumu  % 

Evli   63,1 

Bekar  36,9 

Ekim 2011-Nisan 2012 tarihleri arasındaki 177 hasta ve hasta yakınınlarına yüz 
yüze anket uygulama yöntemi ile yapılan hasta memnuniyeti anket sonuçları şu 
şekilde sıralanabilir: 

Çalışmaya katılanların, % 63,1’i bayanlardan oluşmaktadır. %43,2’si 32-51 yaş 
arasında olup %64,8’i ilkokul/ortaokul mezunudur. % 99,4’ü eğer ihtiyaç du-
yarsanız tekrar merkezi tercih edeceğini, % 98,3’ü merkezi başkalarına da öne-
receğini, %98,9’u diş hekimi tarafından bilgilendirildiğini, % 96,9’u hasta kayıt 
işlemleri için beklemediğini, %96,0’i kayıt kabul sırası beklediği yerin rahat 
olduğunu, %97,7’si ADSM’nin genel olarak temiz olduğunu, % 99,4’ü hizmetin 
genel olarak iyi olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tablo 3. Poliklinik Hizmetleri Değerlendirilen Hastaların Genel Uygulamalar, Diş Hekimi 
Muayenesi, Hastane Temizliği İlgili Görüşlerinin Dağılımı (Ekim2011-Nisan 2012) 

SN SORU EVET BİRAZ HAYIR 
1 Hasta kayıt işlemleri için çok beklemedim. 96,6 1,7 1,7 
2 Muayene olacağım doktoru kendim seçtim.  82,4 1,7 15,9 
3 Kayıt/kabul sırası beklediğim yer rahattı.  96 3,4 0,6 
4 Beni muayene eden doktor şikâyetlerimin nedeni 

konusunda bana bilgi verdi ve zaman ayırdı. 
98,9 1,1 0 

5 Beni muayene eden doktor kibar ve saygılıydı.  99,4 0,6 0 
6 Diğer personel bana karşı kibar ve saygılıydı. 95,5 3,4 1,1 
7 Tüm personel kişisel mahremiyetime (muayene 

edilirken varsa kapının kapanması, aradaki perde 
ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi. 

97,7 2,3 0 

8 Bu ADSM’yi başkalarına öneririm.  98,3 1,1 0,6 
9 Bir daha benzer şikâyetlerim olursa bu 

ADSM’yi tercih ederim.  
99,4 0,6 0 

10 ADSM (muayene olduğunuz oda, bekleme alan-
ları, tuvaletler vs.) genel olarak temizdi.  

97,7 2,3 0 

11 ADSM’de verilen hizmet genel olarak iyiydi. 99,4 0,6 0 
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Tablo 4. Poliklinik Hizmetleri Değerlendirilen Hastaların Demografik Özellikleri  
(Ekim 2011-Nisan 2012) 

Hastaların cinsiyeti(n=177)  % 

Erkek  36,9 

Kadın  63,1 

Hastaların yaş dağılımları (n=177)  % 
2001 ve üstü  5,1 

1981-2000   27,8 

1961-1980  43,2 

1941-1960  22,2 

1940 ve altı  1,7 

Hastaların eğitim durumu(n=177)  % 

İlkokul /Ortaokul  64,8 

Lise  19,3 

Yüksekokul-Üniversite  15,9 

Belirtilmeyen  0 

Hastaların sosyal güvencesi (n=177)  % 

SGK çalışan   51,1 

Yeşil Kart  2,8 

SGK emekli  
 

19,3 

Diğer…………………………   26,8 

Hastaların Mesleği (n=177)  % 

Ev Hanımı  35,2 

Serbest Meslek  11,9 

Özel sektör  4,6 

Öğrenci  5,1 

Kamu Çalışanı  13,1 

Emekli  14,8 

İşçi  15,3 

Medeni Durumu(n=177)  % 

Evli   74,4 

Bekar  25,6 
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4. SONUÇ 

Hasta memnuniyetini etkileyen en önemli özelliklerden olan kurumsal özellikle-
rin başında fiziksel düzenlemeler gelmektedir. Bu özelliklerin olumlu bir yönde 
artışı hasta memnuniyetindeki artışla doğru orantılıdır. Yapılan çalışmalar son-
rasında iki dönem yapılan anketler arasında olumlu bir gelişme gözlenmiştir. 
Merkezin yeni bir binaya taşınmış olması, süreçlerinin tekrardan organize edil-
mesi, düzenlemeler de daha önceki hasta dilek ve önerilerinin göz önüne alın-
ması anketlerin birçok maddesinde bariz yüzdelik artmalara neden olmuştur. 
Bunlardan en önemlileri %19,7’lik bir hasta kayıt işlemlerini beklemediği yö-
nündeki artışla birlikte %3,8’lik artışlarda beklenen alandaki memnuniyetten 
bahsedilmiştir. Diş hekimlerinin çalışma ortamlarının ayrılmasından kaynaklı 
olarak hasta ile birebir iletişim kurmalarının arttığını %5,1’lik artış olan dokto-
run hastayı bilgilendirdiği ve %2,5 mahremiyete önem verildiği yönündedir. En 
büyük artışlardan bir tanesi ise merkezin genel temizliği konusunda olmuş olup 
%17,7’lik bir artış bulunmaktadır. 
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Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  
Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin  
Örgütsel Bağlılıkları ile İş Doyumları  
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
Saadet PEKUSLU SANAR1 

Hülya DEMİRCİ2 
Melek KAYACI3 

ÖZET 
Bu çalışma, bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin örgüte bağ-
lılıkları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir 
araştırmadır. 

Araştırma, bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden 133 hemşire ile yapılmıştır. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Minnesota İş Do-
yumu Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile toplanmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizin-
de yüzdelik, ortalama, independent samples t test, one way Anova ve Pearson korelas-
yon analizi testleri kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 37±5.99 olup, %87.2’si kadındır. Araş-
tırmaya katılan hemşirelerin Minnesota Doyum Ölçeğinden aldığı “Genel Doyum” 
puanı 3.22±.55’tir. En yüksek değer ise 4.40’tır. Araştırmaya katılan sağlık personeli 
Minnesota Doyum Ölçeği “İçsel Doyum” alt boyutundan 3.40±.54 puanını alırken, 
“Dışsal Doyum” alt boyutundan ise 2.96±.69 puan almıştır. Hemşirelerin Örgütsel Bağ-
lılık Ölçeğinden aldığı toplam puanı 57.56±8.45’tir. Elde edilen bulgulara göre hemşire-
lerin en fazla gösterdikleri bağlılık düzeyi devam bağlılık bulunmuştur. Minnesota İş 
Doyumu Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği arasında pozitif bir korelasyon vardır. 

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, Örgütsel Bağlılık, Hemşire. 
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ABSTRACT 
In this descriptive study, it’s aimed to investigate the relationship between evaluation of 
organizational commitment and the job satisfaction of nurses, who work in mental 
health and illnesses hospital.  

133 nurses who work in a mental health and illnesses hospital, accepted to participate in 
this study. Data was collected with Personal Information Form, Minnesota Job 
Satisfaction Scale and Organizational Commitment Questionnaire. 

The data were analyzed on SPSS 11.0 package program. In data analysis, percentage, 
average, independent samples t test, one way Anova and Pearson corelation analysis 
were used. 

The mean age of nurses participating in the research was 37±5.99, 87.2 % of women. 
The “General Satisfaction” point taken by the participants from Minnesota Satisfaction 
Scale is 3,22±,55. This value is higher than the half of the possible peak value 4,40. The 
participants got 3,40±,54 points and 2,96±,69 points from “Inner Satisfaction” and 
“Outer Satisfaction” subdimensions of Minnesota Satisfaction Scale respectively. The 
point taken by the participants from Organizational Commitment Scale is 57.56±8.45. 
According to the results, it has been found out that the teachers show continuance 
commitment most. There is a positive correlation between Minnesota Job Satisfaction 
Scale and Organizational Commitment Scale (r=0.488, p=0.01). 

Key Words: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Nurse. 
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1. GİRİŞ 

Örgütsel bağlılık ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmada, 
çalışanlardaki yüksek örgütsel bağlılık ve iş doyumunun genellikle daha üstün 
performans ve daha iyi üretkenlikle sonuçlandığı belirtilmekte ve ilişkinin ev-
rensel olduğunu savunulmaktadır. Nitekim kurumlarına bağlı olan çalışanların, 
örgüt gelişimi için daha fazla çaba sarf edeceklerini ve dolayısıyla hem örgütün 
hem de çalışanın daha başarılı olacağı, ortaya konan ürünün veya hizmetin kali-
tesini olumlu yönde etkilediği başka yazarlarca da desteklenmektedir (Duygulu 
ve Aban, 2007:62). Ayrıca günümüzde sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliği, 
örgütsel bağlılık ve iş doyumunu direk etkilemektedir. Öyle ki çalışan güvenli-
ğinde yaşanan sıkıntılar, bireyin örgütsel bağlılığını etkilemekte ve çalışanlarda 
iş doyumunun düşmesine neden olmaktadır. 

Literatürde, “örgütsel bağlılık” ile ilgili çok sayıda tanıma rastlanmakla birlikte 
genel olarak örgüte bağlılık, “örgütün amaç ve değerlerine inanma ve onları 
kabul etme”, “örgüt adına daha fazla çaba gösterme” ve “örgüt üyeliğini sür-
dürmek için sürekli isteklilik gösterme” şeklinde ifade edilmektedir (Duygulu 
ve Korkmaz, 2008:11). Literatürdeki tüm örgütsel bağlılık yaklaşımları 3 temel 
öğeye dayanmaktadır. Bunlar; duygusal bağlanma, maliyet algılanması ve zo-
runluluktur (Allen ve Meyer, 1990:5). Araştırmacılar örgütsel bağlılığı, “duygu-
sal bağlılık”, “devam bağlılığı” şeklinde ikiye ayırırken, daha sonraları bu 
öğeeler sayesinde, iki farklı bağlılık türüne “normatif bağlılığı” da eklemişlerdir 
(Weiner, 1982:418; Allen ve Meyer,1990:7). 

İş doyumu özellikle “etkili yönetim” için iş yerlerinde önemli bir konudur. İş 
doyumu bir kişinin işiyle ilgili değerlendirmesinin olumlu duygu ya da memnu-
niyet verici bir sonucudur. İş doyumu, genellikle çalışanların işlerine ilişkin 
duyguları olarak tanımlanır. Bu duygular bireylerin önceki iş yaşantılarına, bek-
lentilerine ve sahip oldukları seçeneklere bağlıdır (Ergin, 1997:26, Duygulu ve 
Korkmaz, 2008:11). İş doyumunun, örgütsel bağlılık gibi olumlu işyeri çıktıları 
ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte iş doyumu yüksek olan bi-
reylerin başka bir iş yerinde çalışmaya ilişkin daha az araştırma yaptıkları ya da 
çalıştıkları kurumdan ayrılmayı daha az düşündükleri belirtilmektedir. Yine 
işinden doyum alan bireylerin, iş yerinde, toplum yaşamında ve aile yaşamında 
olumlu davranışlar gösterme olasılığı oldukça yüksektir. İşinden doyum sağla-
mış bir bireyin çalıştığı iş yerine katkıları ise göz ardı edilemez. Özellikle yöne-
tici hemşireler açısından işinden doyum sağlayan bir hemşireye sahip olmanın 
anlamının verimlilik, iş yerinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam, işe zamanında gel-
me, işten ayrılma isteğinin düşük olması ve toplam olarak hemşirelik bakım 
hizmetlerinin kalitesinin yükselmesi olduğu gözlenmektedir (Duygulu ve 
Korkmaz, 2008:11).  
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Çalışma ortamı, iş doyumunu etkileyen etmenlerden biridir. Psikiyatri klinikle-
rinde çalışma ortamının sağlık ekibi ve hasta yararına tedavi edici ortam özelliği 
taşıması gerekmektedir. Çalışma ortamı iş doyumunu, iş doyum düzeyide ça-
lışma ortamını etkiler. Bu karşılıklı bağlantı ve denge içinde, iş doyumu yüksek 
çalışanlar, hasta için önemli olan tedavi edici ortamı yaratabilirler. Psikiyatri 
kliniklerinde tedavi edici ortam, hastaneye kabul edilen bireylerin en kısa za-
manda sosyal yaşamlarına yeniden dönebilecek bir duruma gelmeleri için yar-
dım eden; onların öz güvenlerini, benlik değerlerini, diğerleriyle ilişkilerini 
geliştiren, yeteneklerini arttıran ideal ve dinamik ortamdır. Tedavi ortamı hasta-
ların kısa sürede kendilerini toplumsal yaşama hazır hissederek taburcu olmala-
rını kolaylaştırır. Psikiyatri kliniklerinde çalışanların iş doyumlarının azalması-
nın nedenlerinden birisi de hastaların uzun süre hastanede kalması ve taburcu 
olduktan sonra topluma uyum sağlayamadan tekrar kliniğe geri dönmeleridir. 
Bu durum çalışanlarda iş doyumunu etkileyen en önemli etmenlerden birisidir. 
Çalışanlar emeklerinin boşa gittiğini düşünmektedir. Sağlık çalışanlarının tedavi 
ortamını nasıl algıladığını değerlendirmek; görevlilerinin var olan tedavi prog-
ramlarına bakışını, kişisel olarak tedavi programları hakkındaki tercihlerini ve 
dahil oldukları tedavi programı hakkındaki görüşlerini anlamayı sağlar (Çam ve 
ark., 2005:215).  

İş tatmini daha çok iş çevresi ile ilişkilendirilmesine karşılık, örgütsel bağlılık 
örgütün geneline karşı duyulan olumlu duygu ve tutumlar olarak ifade edilmek-
tedir. Birbiriyle ilişkili görünen bu iki kavram arsındaki temel farklılık, bağlılı-
ğın daha çok örgütün amaçları ve değerlerinin bütününe uygunluğu temsili iken, 
iş tatmininin sadece işin çeşitli boyutlarıyla ilişkili olmasıdır (Bayram 
Kök,2010). İş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi için 
dört model oluşturulmuştur. Bunlar:  

1- İş tatmini örgütsel bağlılığa neden olur  

2-  Örgütsel bağlılık iş tatminine neden olur  

3-  Örgütsel bağlılık iş tatmini karşılıklı olarak ilişkilidir  

4-  Örgütsel bağlılık iş tatmini bağımsızdır  

Yapılan çalışmalar, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında kurulan bu modeller-
den ikisini önemli ölçüde desteklemektedir. Bunlardan birincisi iş tatminini 
örgütsel bağlılığın nedeni olarak gören modeldir (Bayram Kök,2010). Diğeri 
ise, karşılıklı ilişki modelidir. Porter, Steers, Mowday ve oulian ile Steers ve 
Steven (1978) tatminin bağlılığın nedeni olabileceğini savunurlar. Çünkü onlar 
tatminin çalışan tutumlarını daha hızlı düzenleyebileceğine devamlı ve istikrarlı 
olan bağlılıktan daha hızlı değişebileceğine inanmaktadırlar (Nauman, 1993.8). 
Bluedrn (1982), Michael, Spector (1982), Williams ve Hazer (1986), Mathieu 
(1991) ise, karşılıklı ilişki modelini destekleyen bulgular ortaya koymuşlardır. 
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Bütün bu çalışmaların ortaya koyduğu nedensel sıralamanın farklılığı bir yana 
üzerinde durulan asıl nokta, değişkenler arasındaki önemli ve pozitif ilişkidir. 
Gordon ve arkadaşları (1980) tarafından yapılan çalışmada, tatmin ile örgütsel 
bağlılık boyutları arasında pozitif ilişki üzerinde durulmaktadır (Bayram Kök, 
2010). Özellikle, günümüzde çalışanların sıradan bir üretim faktörü olmadığının 
anlaşılması ve uzun dönemde rekabette başarılı olmanın asli unsuru olarak insa-
nın kabul edilişiyle birlikte, örgütlerin nitelikli işgücü talebi artmıştır. Çalışanla-
rın nitelik düzeyinin artışı ise yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Bunların başında 
nitelik düzeyi artan çalışanların örgüte bağlılığını sağlamak gelmektedir. Örgüt-
lerde çalışanlar arasında profesyonelleşme arttıkça, bağlılık sağlamak daha fazla 
güçleşmektedir. Çünkü profesyonel kişilerin bağlılığı, çalıştıkları kurumdan 
ziyade işlerinedir. Dolayısıyla kendileri için iş yerinde kalmak; isteklerinin kar-
şılanması ve tatmin olmalarıyla yakından ilişkilidir. Bu anlamda örgütler bu 
ilişkiyi destekleyecek ortam ve uygulamalar için çalışmaktadırlar (Bayram Kök, 
2010). 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 

Araştırma, bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin örgü-
te bağlılığı ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmış 
tanımlayıcı bir araştırmadır. 

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma, 01-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında bir ruh sağlığı ve hastalıkları 
hastanesinde çalışmakta olan hemşireler ile yapılmıştır. 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 01-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında çalışmakta olan 
hemşireler (n=208) oluşturmuştur. Evrenin tamamı araştırmaya dâhil edildiğin-
den örneklem seçimine gidilmemiştir. Ancak çalışmanın yapıldığı süre içinde 
izinli, raporlu vs olan ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler olduğu için 133 
kişiyle çalışma tamamlanmıştır (katılım oranı %63.94).  

2.4. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması 

Araştırma verilerinin toplanmasında hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren 
anket formu, Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kulla-
nılmıştır.  
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Minnesota İş Doyum Ölçeği: Weiss, Davis, England ve Lofguist (1967) tarafın-
dan geliştirilen ölçek Baycan (1985) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. (Cronbach alfa = 0,77). 1-5 arasında puan-
lanan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek puanlamasında, Hiç memnun değilim; 1 
puan, Memnun değilim; 2 puan, Kararsızım; 3 puan, Memnunum; 4 puan, Çok 
memnunum; 5 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçekte ters puanlanan mad-
de bulunmamaktadır. Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel, dışsal ve genel doyum 
düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden oluşmuştur. 

1. Alt Boyut (İçsel doyum): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 maddelerden 
oluşmuştur. Başarı, tanınma veya takdir edilme, işin kendisi, işin sorumlulu-
ğu, yükselme ve terfiye bağlı görev değişikliği gibi işin içsel niteliğine iliş-
kin tatmin karlıkla ilgili öğelerden oluşmaktadır. Bu boyutun maddelerinden 
elde edilen puanlarının 12’ye bölünmesi ile İçsel Doyum puanı elde edil-
mektedir.  

2. 2.Alt Boyut (Dışsal doyum): 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19 maddelerinden 
oluşmuştur. İşletme politikası ve yönetimi, denetim şekli, yönetici, çalışma 
ve astlarla ilişkiler, çalışma koşulları, ücret gibi işin çevresine ait öğelerden 
oluşmaktadır. Bu boyutun maddelerinden elde edilen puanların toplamının 
8’e bölünmesi ile dışsal doyum puanı bulunur.  

3. Genel doyum ölçekte bulunan tüm maddeler olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 numaralı maddeleri içermektedir.  

Genel doyum puanı 20 maddeden elde edilen puanların toplamının 20’ye, içsel 
doyum puanı 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 içsel faktörleri oluşturan mad-
delerden elde edilen puanların toplamının 12’ye, dışsal doyum puanı 5, 6, 12, 
13, 14, 17, 18, 19 dışsal faktörleri oluşturan maddelerden elde edilen puanların 
toplamının 8’e bölünmesi ile elde edilmektedir. [12] Ölçeğin nötr doyum puanı 
3’tür. Ölçekten alınan puan 3’ten küçük ise iş doyumu düşük, 3’ten büyük ise iş 
doyumu yüksek olarak değerlendirilmektedir. 

Üçüncüsü ise, örgütsel bağlılık ölçeğidir. Türkiye’de literatürde yaygın bir şe-
kilde kullanılan ve kabul gören bu ölçek duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve 
normatif bağlılık olmak üzere üç boyut ve 18 maddeden oluşmaktadır. Her bo-
yutta 6 madde yer almaktadır. Ölçekte 3., 4.,5. ve 13. maddeler olumsuz anlam 
içermektedir ve bu maddeler tersten kodlanmıştır. Ölçeğin orjinalinde 7’li 
Likert ölçeği kullanılmasına karşılık, bu çalışmada 5’li Likert ölçeğinin 
(5=Tamamen katılıyorum, 4= Katılıyorum,3= Kararsızım 2= Katılmıyorum, 1= 
Hiç katılmıyorum) kullanılması tercih edilmiştir. Her boyut için alınabilecek en 
yüksek puan 30, en düşük puan 6’dır.  

Araştırma için ilgili hastane yönetiminden onay alındıktan sonra formlar bir 
aylık bir sürede araştırmacılar tarafından sözel izin alınan hemşirelere uygulan-
mıştır.  
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2.5. Verilerin İstatistiksel Analizi 

Elde edilen veriler, SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin 
analizinde yüzdelik, ortalama, independent samples t test, one way Anova ve 
Pearson korelasyon analizi testleri kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

ÖZELLİKLER Sayı Yüzde (%) 
Yaş 
 24-32 yaş 
 33-41 yaş 
 42 ve üzeri 

 
35 
71 
27 

 
26.3 
53.4 
20.3 

Yaş Ortalaması= 37±5,99 
Cinsiyet 
 Kadın  
 Erkek 

 
116 
17 

 
87.2 
12.8 

Meslekte Çalışma Süresi 
 1-10 yıl 
 11-20 yıl 
 21 ve üzeri  

 
43 
55 
35 

 
32.3 
41.4 
26.3 

Kurumda Çalışma Süresi 
 1-5 yıl 
 5-10 yıl 
 11 ve üzeri  

 
82 
42 
 9 

 
61.6 
31.6 
 6.8 

Eğitim Durumu 
 Lise-Ön lisans 
 Lisans ve üzeri 

 
84 
49 

 
63.2 
36.8 

Toplam 133 100.0 

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 37±5.99 olup, %87.2’si kadın, 
%41.4’ünün meslekte çalışma süresi 11-20 yıl, %61.6’sının kurumda çalışma 
süresi1-5 yıl ve %63.2’si lise-önlisans mezunudur. 

Tablo 2. Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Alt Boyutlarından  
Aldıkları Puanların Dağılımı (n=133) 

Örgütsel bağlılık Ölçeği ve 
Alt Boyutları 

X Sd 

Duygusal Bağlılık Puanı 17.81 3.57 
Devam Bağlılığı Puanı 21.91 3.63 
Normatif Bağlılık Puanı 17.84 3.39 
Genel Örgütsel Bağlılık Puanı 57.56 8.45 
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Hemşirelerin duygusal bağlılık puanı ortalaması 17.81±3.57; devam bağlılığı 
puanı ortalaması 21.91±3.63; normatif bağlılık puanı ortalaması 17.84±3.39, 
genel örgütsel bağlılık puanı ortalaması 57.56±8.45 olarak bulunmuştur (Tab-
lo:2) (Cronbach Alpha = .8898). 

Tablo 3. Hemşirelerin Minnesota İş Doyum Ölçeği ve  
Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Dağılımı (n=133) 

Minnesota Doyum Ölçeği ve Alt Boyutları X Sd 
İçsel Doyum Puanı 3.40 0.50 
Dışsal Doyum Puanı 2.96 0.69 
Genel İş Doyumu Ölçek Puanı 3.22 0.55 

Tablo 3’de hemşirelerin Minesota İş Doyum Ölçeği’nden aldıkları puanların 
ortalamaları verildi. Buna göre, hemşirelerin iş doyumu puan ortalamaları 
3.22±0.55’tir. Hemşirelerin içsel doyum puanı ortalaması 3.40±0.50; dışsal 
doyum puanı ortalaması 2.96±0.69 olarak bulunmuştur (Tablo:3)(Cronbach 
Alpha = .7888). 

Tablo 4. Hemşirelerin Kurumda Çalışma Süresi ve Bağlılık  
Durumu İle Örgütsel Bağlılık Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 DUYGUSAL DEVAM  NORMATİF TOPLAM  
Kurumda Çalışma 
Süresi 
 1-5 yıl 
 5-10 yıl 
 11 ve üzeri 

 
 

17.9±3.5 
17.9±2.9 
21.8±5.0 

 
 

21.8±3.9 
22.0±2.9 
22.6±4.3 

 
 

16.8±2.5 
19.1±3.9 
21.1±4.6 

 
 

55.9±7.9 
59.1±7.3 

65.4±13.2 
 F=7.04  

p=0.001 
F=0.213 
p=0.808 

F=12.18 
p=0.000 

F=6.64 
p=0.002 

Kuruma Bağlılık 
Durumu  
 Bağlıyım  
 Kısmen bağlıyım 
 Bağlılığım yok  

 
 

18.4±3.7 
16.9±2.6 
14.7±2.2 

 
 

22.2±3.9 
21.2±2.6 
20.8±3.7 

 
 

17.9±3.7 
17.7±2.7 
17.2±2.1 

 
 

58.6±9.3 
55.8±4.9 
52.7±4.6 

 F=5.98  
p=0.003 

F=1.37  
p=0.259 

F=0.22 
p=0.801 

F=2.86 
p=0.061 

Araştırmaya katılan hemşirelerin, çalışma süresi ve örgütsel bağlılık puan orta-
laması karşılaştırıldığında, 1-5 yıl çalışan hemşirelerin toplam örgütsel bağlılık 
puan ortalaması 55.9±7.9 iken, 11 yıl ve üzeri çalışanların toplam örgütsel puan 
ortalamasının 65.4±13.2 olduğu görülmektedir. Hemşirelerin çalışma yılı ile 
toplam örgütsel puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
vardır (p=0.002). Araştırmaya katılan hemşirelerin, kuruma bağlılık durumu ve 
duygusal bağlılık puan ortalaması karşılaştırıldığında, “bağlığım” diyenlerin 
puan ortalaması 18.4±3.7 iken “bağlılığım yok” diyenlerin puan ortalaması 
14.7±2.2 olarak bulunmuştur, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmuştur (p=0.003). 
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Tablo 5. Hemşirelerin Kuruma Bağlılık Durumu İle Minnesota İş  
Doyum Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM TOPLAM  

Kuruma Bağlılık Durumu  
 Bağlıyım  
 Kısmen bağlıyım 
 Bağlılığım yok  

 
3.5±0.5 
3.2±0.6 
3.0±0.2 

 
3.1±0.7 
2.8±0.5 
2.4±0.5 

 
3.3±0.6 
3.0±0.5 
2.8±0.2 

 F=6.83  
p=0.001 

F=5.25  
p=0.006 

F=7.36 
p=0.001 

Araştırmaya katılan hemşirelerin, kuruma bağlılık durumu ve iş doyum ölçeği 
puan ortalaması karşılaştırıldığında, “bağlığım” diyenlerin puan ortalaması 
3.3±0.6 iken “bağlılığım yok” diyenlerin puan ortalaması 2.8±0.2 olarak bu-
lunmuştur, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.001). 

Tablo 6. Örgütsel Bağlılık Alt Ölçek Puanları İle İş Doyumu Arasındaki İlişki 

Örgütsel Bağlılık Genel İş Doyumu İçsel Doyum Dışsal Doyum 
Duygusal Bağlılık r=0.572 

p=0.000 
r=0.462 
p=0.000 

r=0.599 
p=0.000 

Devam Bağlılığı r=0.271 
p=0.002 

r=0.270 
p=0.002 

r=0.223 
p=0.010 

Normatif Bağlılık r=0.323 
p=0.000 

r=0.305 
p=0.000 

r=0.285 
p=0.001 

Toplam Puan r=0.488 
p=0.000 

r=0.433 
p=0.000 

r=0.463 
p=0.000 

Örgütsel bağlılık alt ölçek puanları ile iş doyumu arasında pozitif korelasyon 
olduğu saptanmıştır (p=0.000) 

4. TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan hemşirelerin duygusal bağlılık puanı ortalaması 
17.81±3.57; devam bağlılığı puanı ortalaması 21.91±3.63; normatif bağlılık 
puanı ortalaması 17.84±3.39, genel örgütsel bağlılık puanı ortalaması 
57.56±8.45 olarak bulunmuştur (Tablo:2) (Cronbach Alpha = .8898). Benligiray 
ve Sönmez’in hekimlerin ve hemşirelerin örgütlerine bağlılık durumlarını duy-
gusal, normative ve devamlılık alt boyutlarına göre analiz etmek amacıyla yap-
tığı çalışmada hemşirelerin genel örgütsel bağlılık puanı ortalaması 40.68 olarak 
bulunmuştur, bizim çalışmamızda da hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeylerinin 
yüksek olduğu görülmektedir (Benligiray ve Sönmez, 2011:235).  

Hemşirelerin içsel doyum puanı ortalaması 3.40±0.50; dışsal doyum puanı orta-
laması 2.96±0.69; genel iş doyumu puanı ortalaması 3.22±0.55 olarak bulun-
muştur (Tablo:3) (Cronbach Alpha = .7888). Genel doyum puan ortalamasının 
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normal olmasına karşın, dışsal doyum puan ortalamasının düşük olduğu göz-
lemlenmiştir. Durmuş ve Günay’ın çalışmasında hemşirelerin iş doyumları dü-
şük olarak belirlenmiştir (Durmuş ve Günay, 2007:143). Çelen ve arkadaşları da 
(2004) hemşirelerin hekimlere oranla daha düşük ancak diğer sağlık meslekleri-
ne oranla biraz daha yüksek iş doyum düzeyine sahip oldukları belirlemiştir 
(Çelen ve ark. 2004:19).  

Çam ve arkadaşlarının çalışmasında, hekim ve hemşirelerin genel, içsel ve dış-
sal iş doyumları incelendiğinde, genel iş doyumları ortalama puanı 3.4±0.5, 
içsel iş doyumu ortalama puanı 3.4±0.6, dışsal iş doyumu ortalama puanı 
3.3±0.6 olarak bulunmuştur ve bulgular benzerlik göstermektedir (Çam ve ark., 
2005:215). Kahraman ve arkadaşlarının, yoğun bakım hemşirelerinin iş doyu-
munu belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında ve Golbasi ve arkadaşları-
nın186 hemşire ile yaptıkları bir çalışmada hemşirelerin iş doyum düzeylerini 
‘orta düzey’ olarak bulmuşlardır (Kahraman ve ark. 2011:16, Golbasi ve 
ark.2008:1804). 

Bu çalışmada da, iş doyumu ölçeğinden alınabilecek minimum ve maksimum 
puanlar göz önüne alındığında, hemşirelerin iş doyumu puan ortalamalarının 
“orta düzey”de bir iş doyumu algısını ifade ettiği söylenebilir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin, çalışma süresi ve örgütsel bağlılık puan orta-
laması karşılaştırıldığında, hemşirelerin çalışma yılı ile toplam örgütsel puan 
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır, kurumda çalışma 
yılı arttıkça örgütsel bağlılık düzeyinin de arttığı saptanmıştır (p=0.002). Araş-
tırmaya katılan hemşirelerin, kuruma bağlılık durumu ve duygusal bağlılık puan 
ortalaması karşılaştırıldığında, “bağlıyım” diyenlerin puan ortalaması 18.4±3.7 
iken, “bağlılığım yok” diyenlerin puan ortalaması 14.7±2.2 olarak bulunmuştur, 
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.003). 

Hemşirelerin, kuruma bağlılık durumu ve iş doyum ölçeği puan ortalaması kar-
şılaştırıldığında, “bağlığım” diyenlerin puan ortalaması 3.3±0.6 iken “bağlılığım 
yok” diyenlerin puan ortalaması 2.8±0.2 olarak bulunmuştur, aralarındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.001). 

Örgütsel bağlılık alt ölçek puanları ile iş doyumu arasında pozitif korelasyon 
olduğu, örgütsel bağlılık arttıkça iş doyumunun arttığı saptanmıştır (p=0.000). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmanın sonunda hemşirelerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve iş doyumları 
‘orta’ düzeyde saptanmıştır. İş doyumu ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. Yüksek örgütsel bağlılık ve iş doyumunun genellikle daha 
üstün performans ve daha iyi üretkenlikle sonuçlandığı ve çalışanların işlerin-
den doyumları azaldığı takdirde kurumlarına olan bağlılıklarının azaldığı göz 
önüne alınacak olursa yöneticilerin, çalışanlarını kurumda tutmaya yönelik stra-
tejiler geliştirmeleri kaçınılmazdır. Değişen sağlık bakım dünyasında özellikle 
iş doyumu ve kuruma bağlılıkla ilgili faktörlerin dikkatlice ele alınıp bunları 
iyileştirici stratejilerin geliştirilmesi, ayakta kalmak isteyen kurumlar için hayati 
bir uygulamadır. 

Bu araştırma sadece Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanedeki personel üzerinde 
yapıldığından, bundan sonra konu ile ilgili yapılacak araştırma ve projelerde 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri, eğitim ve araş-
tırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri, özel sektör personelinin de kapsan-
ması ülkemiz hastane sektöründeki iş doyumu, örgütsel bağlılık sonuçların elde 
edilmesini sağlayabilir.  
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Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat  
Karşılaştırması: Literatür Taraması 

 
Songül YORGUN1 
Ahmet ATASOY2 

Yasemin YILDIRIM USTA3 

ÖZET 
Amaç: Bu araştırma, çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatları içerik ve kapsam-
ları yönünde incelemek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Literatür taraması 

Önemi: Geçmişten günümüze iş güvenliği, çalışan güvenliği, iş sağlığı kavramları ön 
plana çıkmıştır. Bunlara paralel yürürlüğe yasa, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. uygula-
maları konularak bu konuda yapılması gerekenler ve alınması istenen tedbirler eklen-
miştir. İş hayatındaki sektörlerin ve işlerin fazla olması, alınacak önlemlerin, uyulması 
gereken kuralların çeşitliliğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte çok fazla mevzuat 
yapıldığı görülmektedir.  

Bulgular: Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili farklı yıllarda yayınlanan 59 yasa, yö-
netmelik, genelge, tebliğ incelenmiştir. Sağlık çalışanlarını önemli derecede ilgilendir-
mesi nedeniyle HKS ve Hasta ve Çalışan Yönetmeliği diğer mevzuatla karşılaştırılmış-
tır. 4857 Sayılı İş Kanunu, işçi-işveren ilişkilerini, çalışma usul ve esaslarını, çalışma 
ortamı ile ilgili standartları, çalışanların sağlığı ve güvenliğini düzenleyen geniş çaplı 
bir kanun olmuştur. Genel olarak birçok mevzuat içerik olarak yalnızca ilgili iş birimini 
ve özellikli durumları belirlemektedir. Bununla birlikte Hizmet Kalite Standartları, 
Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği, Çalışan Güvenliği Genelgesi kuruluşta çalı-
şanların hepsi için bir risk değerlendirmesi ve yapılacakları belirlemesi ve kuruluşlarda 
Kalite Yönetim Birimleri aracılığıyla uygulandığı için daha etkin yer aldığı düşünül-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mevzuat, Çalışan Sağlığı, Çalışan Güvenliği, İş Güvenliği 

                                                            
1  Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, syorgun58@hotmail.com 
2  Tıbbi teknolog, aatasoy@hotmail.com 
3  A.İ.B.Ü Sağlık Yüksek Okuluyasemenyildirim@yahoo.com 
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ABSTRACT 
Purpose: The study aims to investigate and assess the legislations in the field of 
occupational health and safety in terms of their content and frameworks. 

Method: Literature review 

Rationale: Job safety, occupational safety and health are the concepts that have gained 
importance. Implementations such as legislation, regulations, mandates and declarations 
have been put into effect parallel to these concepts and necessary measures have been 
included. The fact that there is a large variety in the business sector has created the 
necessity for diversity in measures and rules that need to be taken into consideration. 
However, this has also caused abundance in the preparation of legislations.  

Findings: 59 legislation, regulations, mandates and declarations in the field of 
occupational health and safety published in different years were examined in the 
framework of the study. HKS (Service Quality Standards) and Patient and Health Care 
Worker Safety Legislation was compared with other regulations. Labor Law # 4857 is a 
comprehensive law regulating employer-employee relationships, work procedures and 
principles, standards related to work environment and worker health and safety. 
Generally, many of the legislations specify the related work unit and specific conditions. 
However, Service Quality Standards, Patient and Health Care Worker Safety 
Legislation and Worker Safety Mandate are believed to be more effective since they 
identify risk assessment for each individual in the organization and specify the rules and 
implemented by Quality Management Units.  

Key Words: Legislation, Worker Safety, Worker Health, Job Safety 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde birçok çalışma alanı teknolojik ve bilimsel açısından sürekli geli-
şen, değişen ve yenilenen bir özellik arz etmektedir. Bu değişimler ve gelişimler 
bilimsel olduğu kadar yeni teknolojik araçlar, ekipmanlar ve uygulamalar şek-
linde gerek hizmet alanları gerekse hizmet verenleri etkilemektedir.  

Bununla birlikte birçok sektör biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psiko-
sosyal ve biyomekanik birçok riski bir arada bulundurmaktadır. Tüm çalışanlar 
bu risklerle ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu alanda hizmet alan ve hizmet 
verenlerin güvenliği konusunun sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirmelerin 
yapılması, kurumların yegâne görevlerinden olmalıdır.  

Ayrıca işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve 
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, so-
rumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

Güncel yaklaşımlar eşliğinde hükümetlere, çalışan sağlığı ve güvenliği konu-
sunda mevzuat açısından düzenlemeleri gözden geçirmesi, gerekirse yeniden 
oluşturulması görevi düşmektedir. Oluşturulan mevzuatların kamu ve özel ke-
sim ayrımı yapılmadan uygulanması ve etkili bir denetim mekanizması ile de-
netlenmesi en temel unsur olmalıdır. Aksi bir durumda, anayasada, yasalarda ve 
tüm iş güvenliği mevzuatında getirilen hukuki güvence mekanizmaları ne kadar 
iyi düzenlenmiş olurlarsa olsunlar, ilgili tüm çevre ve kişilerde, bu güvenceleri 
korumak ve işletmek konusunda yeterli bir bilinç oluşturulmamışsa, kâğıt üze-
rinde kalan temenniler olmaktan başka bir anlam taşımayacaktır (Süzek, 
2000:306).  

2. TANIMLAR 

Konu ile ilgili bazı önemli tanımlar aşağıda yer almaktadır. 

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel 
işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi, 

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç 
meydana gelme ihtimalini, 

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikele-
rin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlike-
lerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol ted-
birlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, 

İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebe-
biyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı, 
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İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olma-
yan kurum ve kuruluşları, 
İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile 
çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile 
nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine 
bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları 
da içeren organizasyonu, 
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini 
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 
Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her 
safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem 
ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak 
işyeri için belirlenen tehlike grubunu 

3. BULGULAR 
Uygulamada yer alan birçok mevzuatta direkt alanla ilgili önlemlerin yer aldığı 
görülmektedir. Mevzuatların bir kısmında çalışma ortamı, güvenlik unsurları, 
korunma ilkeleri vb. önemli unsurları içermektedir. Birçok mevzuat direkt ola-
rak iş alanına ve belirli görevlere yönelik olarak çıkarılmıştır. 

Tablo 1. Mevzuatlar ve iş sağlığı güvenliğini içeren maddeler 
Diyaliz Merkezleri Hakkında 
Yönetmelik 
18.08.2007 tarihli ve 26617 sayılı 
Resmi Gazete 

Personelin tıbbî kontrolü Madde 20 (2010 yılında değişti). 

DİYALİZ MERKEZLERİ HAK-
KINDA YÖNETMELİK 
18 Haziran 2010 CUMA 
Sayı : 27615 

Hastaların tıbbi takibi, personelin tıbbî kontrolü 
MADDE 24 - (2) Diyaliz merkezlerinde çalışan personel, işe 
başlarken ve daha sonra yılda bir kez rutin olarak HCV antikoru, 
Hbs Ag ve Hbs Ab, HIV 1+2 antikoru tayin testleri ve diğer 
benzer bulaşıcı hastalıklar taramasından geçirilir ve lazım gelen 
koruyucu tedbirler alınır, gerektiğinde tedavileri yaptırılır.  

ANTİNEOPLASTİK 
(SİTOTOKSİK) 
İLAÇLARLA GÜVENLİ  
ÇALIŞMA REHBERİ 
YEDİNCİ BÖLÜM 
 

7. Tıbbi İzlem 
7.1. …. çalışırken, periyodik olarak yılda ya da iki yılda bir akut 
maruziyet durumlarında ve işten çıkışlarda tıbbi değerlendirme 
yapılmalı ve bunların kaydı tutulmalıdır. 
7.2. Tıbbi izlem, öykü, fizik muayene, tam kan sayımı, karaciğer 
fonksiyon testleri, kreatinin, kan üre nitrojen (BUN) ve idrar 
analizini içermelidir. 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Riskle-
rinin Önlenmesi Hakkında Yönetme-
lik 10 Haziran 2004 Tarihli Resmi 
Gazete 
Sayı: 25488 
  
 

Biyolojik Etkenlere Maruziyetin Olabileceği İşler Listesi, 
4.Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morg-
larda çalışma. 
5.Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde, 
veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma. 
Sağlık Gözetimi 
Maruziyetler ve kayıt saklama süreleri, 
İşçilerin Sağlık Gözetimi İçin Uygulamaya Yönelik Öneriler, 
Koruyucu Aşı Uygulama Kılavuzu yer almaktadır. 
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Kanserojen ve Mutajen Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik  
26 Aralık 2003 Sayı: 25328  

Sağlık Gözetimi Madde 16  
EK-II 
İşçilerin sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, 
Sağlık durumunun izlenmesi hususları yer almaktadır. 

RADYASYON GÜVENLİĞİ  
YÖNETMELİĞİ 
24.03.2000; Sayı: 23999 

Tıbbi gözetim Madde 23  

Gürültü Yönetmeliği 
 

Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması 
Kişisel Korunma 
Sağlık Gözetimi Madde 12  
İşveren yükümlülükleri 

Titreşim Yönetmeliği Sağlık Gözetimi Madde 10  
Sağlık gözetimi yapılırken dikkat edilecek hususlar, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 
09.12.2003  
Sayı: 25311  

Sağlık Gözetimi Madde 14- İşveren, işçilerin işyerinde maruz 
kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık 
gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür. 

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hakkında 
Yönetmelik 15 Mayıs 2004 Sa-
yı:25463 

Sağlık Gözetimi Madde 7  

Diş Protez Laboratuvarları Yönetme-
liği  
07.12.2005/26016 

Özel diş protez laboratuvarlarında çalışanların, göğüs hastalıkla-
rı uzmanı veya işyeri hekimliği sertifikası olan hekim tarafından 
işe uygunlukları yönünden işe girişlerinde değerlendirilmesi,  

Diş Protez Teknisyenliği Meslek 
Hastalıkları 25.11.2008 
GENELGE 
20086 

Cihazların çalışabilirliği, 
Laboratuvarlarda bulundurulması gereken ortak araç ve gereçle-
rin yanı sıra “EN-149 Standardına Uygun Endüstriyel Tip Toz 
Maskeleri”nin de aranması ile bu maskelerin denetimler esna-
sında da varlığının ve kullanılırlığının tespitinin yapılması, 

Tedavi Hizmetleri G. Müd. 
11543    23.03.2009 
Konu: Diş Protez Laboratuarları 
(Genelge)  

Diş protez laboratuvarlarındaki çalışma ortamlarından kaynak-
lanan olumsuzluklara karşı; temin edilecek malzemeler ve 
havalandırma 

Gemi adamlarının Eğitim, Belge-
lendirme, Sınav, Vardiya Tutma, 
Kütüklenme ve Donatım Esasları 
Hakkında Yönetmelik 30.01.1997 

Sağlık Yoklaması Madde 21 
Denizde Çalışmaya Engel Arıza ve Hastalıklar Madde 22 
Sağlık Yoklama Sonuçları Madde 23  
18 Yaşından Küçük Olanların Sağlık Raporları Madde 24 
Görme Gücüne Dair Şartlar Madde 25 
Renkkörlüğü Madde 26 
İşitme Gücüne Dair Şartlar Madde 27  

Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştı-
rıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 
Personelin Radyasyon Doz Limitleri 
Hakkında Yönetmelik  

5.7.2012 KALKTI. 

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı 
Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 
Personelin Radyasyon Doz Limitleri 
Ve Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik 05.07.2012 

Bu Yönetmeliğin amacı, …çalışan tüm personelin radyasyondan 
kaynaklanabilecek risklere karşı radyasyon dozu limitlerini ve 
doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile 
aşılması durumunda alınacak tedbirler ve radyasyon kaynakları 
ile ilgili çalışma esaslarını belirleyerek ilgili personelin korun-
masını sağlamaktır. 
Personel çalışma esasları ve tedbirler MADDE 8  

Yangın Önleme ve Söndürme 
Yönergesi Ankara 2008 

Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında değerlendirilebilir. 

Silikozis 
24.09.2008 / 29184 GENELGE 
2008/62 

Akciğer grafilerinde şüpheli yuvarlak opasiteleri olanların 
teşhise yönelik anamnezlerinde çalıştığı iş ve işyeri ortamı ile 
ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak alınması ve gerekli görülenlerin 
Meslek Hastalıkları Hastanesine sevkinin yapılması, 
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Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetme-
liği 

Çalışan güvenliği uygulamaları 
Hasta ve çalışan güvenliği ortak uygulamaları 
2) Çalışan güvenliği komitesi kurulması, 
hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar. 

Acil Sağlık Hizm. Tebliği “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygula-
ma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile acil servisler başta 
olmak üzere riskli alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, genel 
kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerası bulun-
durulmasının sağlanması, 
Acil servislerde güvenlik önlemleri MADDE 10  

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği - 
Çalışan Güvenliği Genelgesi Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği, Acil Sağlık Hizmetleri 

Tebliği, SKS, Beyaz Kod Uygulamaları 
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Sağlık Raporu- işe girişte Madde 5 … ağır ve tehlikeli işlerde 

çalışacaklara ait işe giriş / periyodik muayene formu kullanılır. 
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak 
işçilerin mesleki Eğitimlerine dair 
tebliğde değişiklik yapılması hakkında 
tebliğ 

- 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

Çalışabileceği işler, çalışamayacağı işler, izinler düzenlenmiştir. 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık 
ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 
 

Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi Madde 6  
Günlük Çalışma Düzeni Madde 7  
Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağ-
lanması Madde 8 
Gözlerin Korunması Madde 9  
Kullanılacak ekipman ve ortam tanımlanmıştır. 

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi 
YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ 
3. Çalışma ortamının özellikleri  
EK-II BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ 

GÜVENLİK VE SAĞLIK  
İŞARETLERİ YÖN. 

İşyerlerinde kullanılacak güvenlik ve sağlık işaretlerinin uygu-
lanması ile ilgili kuralları belirlemektir.  

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen 
Çalışma Süreleri Yönetmeliği 

Çalışma ve dinlenme süreleri 

Hazırlama, Tamamlama ve Temiz-
leme İşleri Yönetmeliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği Madde 8  

İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönet-
meliği 
 

Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanı Madde 8  
İş Sağlığı ve Ergonomi Madde 9  
İşçilerin Bilgilendirilmesi Madde 10  
İşçilerin Eğitimi 
İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler 

İş güvenliği uzmanlarının görev, 
yetki, sorumluluk ve Eğitimleri 
hakkında yönetmelik 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri 
b) Risk değerlendirmesi; 
c) Çalışma ortamı gözetimi; 
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
Hakkında Yönetmelik 
 

Görev ve Yetkiler Madde 7  
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol 
göstermek, 
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri 
değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline 
bildirimde bulunmak, 
d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya 
meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike 
halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak,  
e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, 
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f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli 
güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını 
kontrol etmek, 
g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili 
tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, 
h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor 
hazırlamak,  

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin 
Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği 

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike 
sınıfları listesi belirlenmiştir. 

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Güvenlik Tedbirleri 
Alınacak Güvenlik Tedbirleri  
Kişisel Korunma Araçları 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alına-
cak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine 
İlişkin Yönetmelik 
 

Genel Şartlar Madde 8  
İşçilerin Bilgilendirilmesi Madde  
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 10  
6. Kapalı işyerlerinin havalandırılması 
7. Ortam sıcaklığı 
8. Aydınlatma 
9. İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı 
10. Pencereler 
11. Kapılar ve girişler 
16. Dinlenme yerleri 
17. Gebe ve emzikli kadınlar 
18. Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar 
14. İlk yardım ekipmanı 
15. Engelli işçiler 

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri 
Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
2003 

Sağlık birimi Madde 7  
 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri 
ile ortak sağlık ve güvenlik birimle-
ri hakkında yönetmelik 
 

Görevleri MADDE 18  
a) İşçilerin sağlık gözetimi, 
b) Çalışma ortamının gözetimi, 
c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, 
ç) İlkyardım ve acil müdahale, 
d) Kayıt ve istatistik, 
İşçilerin sağlık gözetimi MADDE 19  
Çalışma ortamının gözetimi MADDE 20  
Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme MADDE 21  
İlkyardım ve acil müdahale MADDE 22  

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına 
veya İşyerlerinin Kapatılmasına 
Dair Yönetmelik 

Acil Hallerde Yapılacak İşlemler Madde 17  

Kadın İşçilerin Gece Postalarında 
Çalıştırılma Koşulları Hakkında 
Yönetmelik 

Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı Madde 9  

Kişisel Koruyucu Donanım Yönet-
meliği 

Koruyucu Donanımların Listesi 
Ek – 2 Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri 
1. Tüm KKD’lerde Bulunması Gereken Genel Özellikler 

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerin-
den Çalışanların Korunması Hak-
kında Yönetmelik 

Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma Madde 5  
Patlama Riskinin Değerlendirilmesi Madde 6  
İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi Madde 7  
Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması 

Tarım ve Ormandan Sayılan İşler-
de Çalışanların Çalışma Koşulları-
na İlişkin Yönetmelik 

Günlük ve Haftalık Çalışma Süresi Madde 7  
Fazla Çalışma Madde 8  
Ara Dinlenmesi 
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Yapı İsleri Yönetmeliği Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri  
Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri   
Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik 
Tedbirleri. 

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletme-
lerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği 

- İşçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesi. 
- Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak 
uygun önlemler. 
- Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, 
kullanılması ve bakımının yapılması. 
Patlama, Yangın ve Zararlı Ortam Havasından Korunma 
Madde 6  
Sağlık Gözetimi Madde 10  

İşyerlerinde Psikolojik Tacizin 
(Mobbing) Önlenmesi. GENELGE 
2011/2 19 Mart 2011  

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanma-
sı, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının 
zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve 
benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi 
gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştiril-
mesi açısından çok önemlidir 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSO-
NELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇ-
LAR NEDENİYLE YAPILACAK 
HUKUKİ YARDIMIN USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA YÖ-
NETMELİK 
28 NİSAN 2012  

Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların-
da sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı 
personele karşı işlenen suçlar sebebiyle personelin veya kanuni 
mirasçılarının talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca 
yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ 
8.3.2010  

Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime 
önerilerde bulunulmaktadır. 

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK 
BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞ-
LIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ 
HAKKINDAYÖNETMELİĞİN  
UYGULANMASINA DAİR TEB-
LİĞİN YÜRÜRLÜKTEN  
KALDIRILMASI HAKKINDA 
TEBLİĞ 17 Mayıs 2012  

KALDIRILDI. 

Yataklı Tedavi Kurumları 
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 
GENELGE 
2005/ 127 

Faaliyet alanları Madde 8  
d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları, 
e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi 
destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü. 
Madde 10 — Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve 
sorumlulukları, 
b) Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip 
etmek, koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda 
bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek … 

HEMŞİRELİK YÖNETMELİ-
ĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNET-
MELİK 
19 Nisan 2011  

- 

TIBBİ LABORATUVARLAR 
YÖNETMELİĞİ 
25.08.2011 - 28036 

Laboratuvar güvenliği MADDE 32  
Laboratuvar atık yönetimi MADDE 33  
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RADYOAKTİF MADDE KULLA-
NIMINDAN OLUŞAN ATIKLARA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

Bu Yönetmeliğin amacı, radyoaktif madde kullanımından oluşan 
atıkların halka, çalışanlara ve çevreye zararı olmayacak şekilde 
çevreye verilebilme şartlarını belirlemektir. 

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ 
YÖNETMELİĞİ 
RG-3/12/2011-28131 

a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan 
veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, 
b) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı 
olarak toplanması, … 
Personelin özel giysileri Madde 26  

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 
İŞLETME 
YÖNETMELİĞİ 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İÇ ENFEKSİYON-
LARDAN KORUNMA HİZMETLERİ Madde 30  

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hük-
münde Kararnamenin Değiştirile-
rek Kabulü Hakkında Kanun  
Kabul Tarihi : 27.5.2004 

Amaç 
Sağlığın korunması MADDE 18  

TIBBİ LABORATUVARLAR 
YÖNETMELİĞİ 25.08.2011 - 28036 

Laboratuvarların fiziki şartları MADDE 15  
Laboratuvar güvenliği MADDE 32  
Laboratuvar atık yönetimi MADDE 33 

4857 Sayılı İş Kanunu İşçi-işveren ilişkilerini, çalışma usul ve esaslarını, çalışılan 
ortam standartları ile çalışanların sağlığı ve güvenliğini düzen-
lemektedir. 4857 sayılı Kanunun bazı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır: 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KANUNU 
30 Haziran 2012 Kanun No. 6331 
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve 
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışan-
ların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemektir. 
 

İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4  
Risklerden korunma ilkeleri MADDE 5  
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 6  
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi MADDE 
7  
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları MADDE 8  
Tehlike sınıfının belirlenmesi MADDE 9  
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 
10  
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 
MADDE 11  
Tahliye MADDE 12  
Çalışmaktan kaçınma hakkı MADDE 13  
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi MADDE 
14  
Sağlık gözetimi MADDE 15  
Çalışanların bilgilendirilmesi MADDE 16  
Çalışanların eğitimi MADDE 17  
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 18  
Çalışanların yükümlülükleri MADDE 19  

4857 Sayılı İş Kanunu, işçi-işveren ilişkilerini, çalışma usul ve esaslarını, çalışı-
lan ortam standartları ile çalışanların sağlığı ve güvenliğini düzenleyen bir ka-
nundur. İş Kanunu aynı zamanda, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili birçok 
yönetmeliğe dayanak oluşturmaktadır.  

657 ve 4924 Sayılı kanuna göre çalışan sağlık personellerinin çalışama usul ve 
esaslarını, çalışan sorumluluklarını, çalışan sağlığı ve güvenliğini düzenleyen 
mevzuat, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların tümünü içine alan 
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farklı kanun ve yönetmeliklerde dağınık bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca bu 
personellerin sosyal güvence bakımından tabi olduğu Emekli Sandığı Kanununu 
güçlü bir şekilde destekleyici (İş kanunu gibi) başka bir kanun düzenlemesi 
bulunmamaktadır. 

İSGY bakıldığında, 12/06/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği 
Konsey Direktifi esas alınarak hazırlandığı ve iş sağlığı ve iş güvenliğini iyileş-
tirmeye yönelik yeni yaklaşımlar ortaya konulduğu görülmektedir. Avrupa Bir-
liğinden yapılan atıflar bir anlamda 4857 sayılı Kanunun AB standartlarına 
uyarlanmaya çalışıldığını göstermektedir (Akay, 2006:47). 

Özellikle İş Sağlığı Güvenliği Kanununda, güncel yaklaşım olarak “Risklerden 
korunma ilkeleri, Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma” yer 
almaktadır. 

4. SONUÇ 

Temelde İş Kanunu birçok yönetmeliğe temel alınarak çalışanlar açısından iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarını içermektedir. Bunula birlikte İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu genel hükümlerden eğitime ve risk değerlendirmelerine ka-
dar bütün unsurları içermesi bakımından kapsamlı bir kanun olma özelliği ile 
birlikte tüm sektörleri ve çalışanları kapsar. 

Sağlık sektöründe özellikle İş kanunu gibi temel pekiştirici bir mevzuat olma-
makla birlikte Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği bu doğrultuda temel 
olabilecek durumdadır. Ayrıca Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında sağlık 
kuruluşlarının çalışan sağlığı ve güvenliği konularında yapılması gereken hu-
suslara yol göstermesi açısından birçok uygulamayı ve başlığı beraberinde ge-
tirmektedir. Bu konuda çalışmaların özellikle Yönetim Hizmetleri başlığında 
yer alması ve her değerlendirme sürecinde gözden geçirilmesi kurumların ko-
nuya duyarlılığını ve uygulamalarını gözden geçirmelerinin sağlanması açısın-
dan önemlidir. Bununla birlikte Çalışan Güvenliği Genelgesi sağlık çalışanları-
nın güvenliği ve sağlığı konusunda adım atma açısından önemlidir. 

Bu doğrultuda kurumlar, işyerleri mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi 
verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli 
araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara 
uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yap-
malıdır. 
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Sağlık Profesyonellerine Uygulanan  
Şiddetin Boyutları 

 
Fikriye TOSUN1 

İlda EROL2 

ÖZET 
Sağlık profesyonellerine uygulanan fiziksel, sözel ve psikolojik şiddettin olumsuz etki-
lerinden kaynaklanan ve çalışan güvenliğini riske eden durumların ortaya çıkarılması ve 
bu konuda farkındalık yaratılması amacı ile böyle bir çalışma yapılmıştır. Son dönem-
lerde iyice artış gösteren sağlık profesyonellerine karşı yapılan şiddetin altında yatan 
sebepleri irdelemek. Şiddet gören personelin yaşadıkları sıkıntıları ortaya koyarak bu 
konuda alınabilecek önlemleri belirlemek ve sağlık profesyonellerine ışık tutacak yeni 
prosedürler oluşturmak. 

Tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak planlanan araştırmamıza çalışma evreninin tamamı 
eklendiğinden örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma Bursa İnegöl Devlet Hasta-
nesinde görev yapmakta olan personel ile sınırlıdır. Ocak 2012-Mayıs 2012 tarihleri 
arasında hastanede bulunan tüm çalışanlara uygulanmıştır. 

Çalışmamızda sağlık profesyonellerine karşı uygulanan şiddetin boyutlarını ortaya 
koymaya çalıştık. Yaptığımız araştırmada şiddete uğrayan profesyonellerin genelde 
meslek hayatına yeni başlamış olanlarda, bayanlarda, görüntüleme hizmetlerinde çalı-
şanlarda ve acil servis çalışanlarında görüldüğü sonucuna ulaşıldı. Bu verilerden yola 
çıkılarak özellikle şiddet olaylarının fazla görülebileceği yerlerde daha deneyimli ve 
iletişim becerisi iyi olan profesyonellerin çalıştırılabileceği düşünüldü. Bu konu ile ilgili 
caydırıcı etkisi yüksek olan kanun ve yasaların oluşturulabileceği kanısına varıldı. Yapı-
lan çalışmalar sonucunda hasta ve çalışan güvenliğini en üst seviyede tutabilmek için 
yeni prosedürlere ihtiyaç duyulduğu kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Çalışan Güvenliği-Şiddet-Sağlık Profesyonelleri 

ABSTRACT 
Health professionals, the physical, verbal, psychological violence and employee safety 
at risk from the adverse effects of the discovery of the circumstances and of such a 
study was conducted with the aim of raising awareness on this issue. Increased in recent 
years thoroughly examine the underlying causes of violence against health 
professionals. Putting out the problems of violence experienced staff and health 
professionals to determine the measures to be taken to create new procedures to shed 

                                                            
1  Bursa – İnegöl Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Direktörü fikriye.tosun@hotmail.com 05434631456 
2  Bursa-Yenişehir Devlet Hastanesi, Kalite Temsilcisi-Hemşire, ildober36@gmail.com, 05325864754 
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light on. Investigate the entire universe of study was planned as a descriptive study has 
been made in the selection of the sample is added. The research is limited to personnel 
who are working in Bursa Inegol State Hospital. Between January 2012-May 2012 were 
applied to all employees in the hospital. 

In our study, we tried to document the extent of violence against health professionals. 
Our research professionals exposed to violence often those new to professional life, 
women, workers and emergency services workers imaging showed that shown. On the 
basis of these data, especially in areas where it can be seen more violence experienced 
professionals with good communication skills and thought to be run. With a high 
deterrent effect of the law on this issue and concluded that the law can be created. As a 
result of work done in order to keep the highest level of patient and employee safety is 
concluded that the new procedures are needed.  

Key Words: Employee Safety-Violence-Health Professionals 
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1. GİRİŞ 

1.1. Sağlık Profesyonellerinin Maruz Kaldıkları Şiddetin Boyutu 

Sağlık kurumlarındaki şiddet; “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir 
bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, 
fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır. 

Sağlık kurumlarında hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda 
artış göstermektedir. Hastaneler sağlık çalışanları için belki de gün geçtikçe 
tehlikeli ortamlar olmaktadır. Bu durumda hekimler ve sağlık çalışanları kendi-
lerini güvende hissetmemektedir. Gerek sağlık hizmetindeki hızlı değişimler 
gerek yasal uygulamalardaki eksiklikler şiddetin önlenmesinde ve çalışan gü-
venliği sağlama konusunda boşluklar bırakmaktadır. Şiddete maruz kalma sağ-
lık personellerinde olduğu kadar hastalar ve yakınları içinde ciddi bir sorun 
olabilmektedir. Sağlık çalışanlarının güvenli ortam sağlanmasın da şiddetin 
erken tanınması ve önlenmesine yönelik bilgilerinin arttırılması, gelecekte bu 
konuya ilişkin sorunların giderilmesi ve güvenli ortam sağlanmasına yönelik 
uygulamalara ışık tutmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırmala-
ra göre şiddet; diğer iş yerlerine göre en çok sağlık alanında görüldüğü ortaya 
çıkmıştır. Sağlık kurumlarında çalışmanın, diğer iş yerlerine göre şiddete uğra-
ma yönünden 16 kat daha riskli olduğu belirtilmiştir. Sağlık kurumlarındaki 
şiddetin az oranda belirlenmesinin nedeni olarak da, sadece yaralanma gibi cid-
di olayların şiddet olarak algılandığı, diğerlerinin önemsenmediği görülmekte-
dir. Sağlık profosyenellerinin Avrupa’da 565 sağlık merkezinde yapılan çok 
merkezli bir çalışmada fiziksel şiddete maruz kalma oranı %55 olarak saptan-
mış, şiddete maruz kalanların %89’unun kadın olduğu belirlenmiş ve şiddeti 
etkileyen faktörlerin çok çeşitli olabildiği vurgulanmıştır (Camerino, Estryn-
Behar, Conway, Vander Heijdenand Hassehorn 2008).  

1.2. Şiddeti Etkileyen Majör Sebepler 

 Tedaviden memnuniyetsizlik. 

 İhmal edilme düşüncesi. 

 İletişim kurulamama. 

 Kurum yetersizlikleri (ilaç, yatak, cihaz vb.)  

 Ülkede uygulanan sağlık politikaları ve prosedürlerden kaynaklanan sorunlar. 

 Bencillik, kişiler arası ilişkilerde saygı yitimi, ailenin toplumsal etkisinin 
azalması. 
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2. YÖNTEM 
Çalışma şekli veri temini ve analizi: Araştırma Bursa İnegöl Devlet Hastane-
sinde görev yapmakta olan personel ile sınırlıdır. Ocak 2012-Mayıs 2012 tarih-
leri arasında hastanede bulunan tüm çalışanlara uygulanmıştır Tanımlayıcı tipte 
bir çalışma olarak planlanan araştırmamıza çalışma evreninin tamamı eklendi-
ğinden örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma verileri 14 sorudan oluşan 
anket yöntemi ile toplanmıştır. Anketler çalışanların izni alınarak uygulanmıştır.  

2.1. Verilerin Analizi 

Çalışmadaki tüm analizler SPSS 13,0 programı ile yapılmıştır. Araştırmada 
çalışan güvenliğini olumsuz yönde etkileyen şiddetin boyutları, bar grafikleri, 
pasta grafikleri ve frekanslar ile tanımlanmaya çalışılmış, birbiri ile bağlantısı 
incelenen veriler ki kare bağımsızlık testi ile sorgulanmıştır. 

3. BULGULAR 
Tablo 1. Bu Tabloda çalışmaya katılan sağlık  
profesyonellerinin yas frekansı incelenmiştir. 

YAŞINIZ 

Valid 212 N 

Missing 0 

YAŞINIZ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 18-24 105 49.5 49.5 49.5 
  25-34 45 21.2 21.2 70.8 
  35-44 32 15.1 15.1 85.8 
  45-55 30 14.2 14.2 100.0 
  Total 212 100.0 100.0   

 
YAŞINIZ 

  
45-55

35-44

25-34

18-24
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Tablo 2. Fiziksel şiddete uğrama ile yaş arasındaki ilişki ki kare  
bağımsızlık testi ile sorgulanmaya çalışılmıştır. 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
FİZİKSEL ŞİDDETE 
UĞRADINIZ MI?* 
YAŞINIZ 

212 100.0% 0 .0% 212 100.0% 

 

HAYIRBIRDENBIR

FIZIKSEL SIDDETE UGRADINIZMI

50
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35-44
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18-24
YASINIZ

Bar Chart

 

 

Yapılan analizler sonucunda mesleğe yeni başlamış genç profesyonellerin fizik-
sel şiddete daha çok maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu da göreve yeni başlamış 
olmanın verdiği acemilik nedeni ile fiziksel şiddettin gelebileceğini öngöreme-
mek ve şiddetin erken tanınması ve önlenmesine yönelik bilgilerinin eksik ol-
duğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tablo 3. Sözlü şiddete uğrama ile yas arasındaki ilişki ki kare bağımsızlık  
testi ile sorgulanmaya çalışılmıştır 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
SOZLU SIDDETE 
UGRADINIZ MI *  
YASINIZ 

212 100.0% 0 .0% 212 100.0% 
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HAYIRBIRDEN COKBIR

SOZLU SIDDETE UGRADINIZMI
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60
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Bar Chart
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Bu Tabloda gençlerin sözlü şiddete daha az maruz kalmış oldukları analiz edil-
miştir. Bu da göreve yeni başlamış sağlık profesyonellerinin sözlü şiddeti şiddet 
olarak bile görmemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumu şiddet olarak bile 
dile getirmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Tablo 4. Bu Tabloda genel olarak sağlık çalışanlarının  
sözlü şiddete uğrama frekansı incelenmiştir. 

SÖZLÜ ŞİDDETE UĞRADINIZ MI 

Valid 212 N 

Missing 0

SÖZLÜ ŞİDDETE UĞRADINIZ MI? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid BİR 56 26.4 26.4 26.4 
  BIRDEN COK 62 29.2 29.2 55.7 
  HAYIR 94 44.3 44.3 100.0 
  Total 212 100.0 100.0   

        SÖZLÜ ŞİDDETE UĞRADINIZ MI? 

 

HAYIR

BIRDEN COK

BIR
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Burada da yine sağlık çalışanları arasında sözlü şiddete uğrama irdelendiğinde 
yüksek bir yüzdeye sahip olması bu risk parametresi içinde özel önlemler alın-
ması gerektirdiğini düşündürmektedir.  

Tablo 5. Fiziksel şiddete maruz kalmanın frekansı incelenmiş  
sonuç pasta grafiği ile yansıtılmıştır. 

FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRADINIZ MI? 

Valid 212 N 

Missing 0

 

FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRADINIZ MI? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid BIR 45 21.2 21.2 21.2 
  BIRDEN 60 28.3 28.3 49.5 
  HAYIR 107 50.5 50.5 100.0 
  Total 212 100.0 100.0   

FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRADINIZ MI? 

HAYIR

BIRDEN

BIR

 

 

Bu analizle de fiziksel şiddetin sözlü şiddete göre daha az olmasına rağmen 
çalışan güvenliğini olumsuz etkileyen, yüksek bir yüzdeye sahip olan ve acil 
önlem alınması gereken önemli bir parametre olarak karşımızda durmaktadır. 
Sahada hizmet veren sağlık profesyonellerinin güvenliği ile ilgili risklere maruz 
kalmasında diğer etkenlere nazaran ön etken olmamasına rağmen, bu risklere 
zemin hazırlayan en önemli faktör hasta ve hasta yakını ile yaşanacak iletişim 
problemidir. İletişim problemi diğer risklere(fiziksel ve sözlü şiddet gibi) maruz 
kalma adına bir giriş kapısı durumundadır. İstatistiğimizdeki şiddet görmenin 
yüksek yüzde oranı diğer risklere açılan bu kapının büyüklüğünü göstermektedir. 
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Tablo 6. Cinsiyet ile sözlü şiddete uğrama arasındaki ilişki irdelenerek  
sonuç bar grafiği halinde sunulmuştur. 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
CİNSIYETINIZ * SOZLU 
SIDDETE UĞRADINIZ MI? 212 100.0% 0 .0% 212 100.0% 

 

KE

CINSIYETINIZ

80

60

40

20

0

Co
un

t

HAYIR

BIRDEN COK

BIR

SOZLU SIDDETE
UGRADINIZMI

Bar Chart

 

Bu analizde sözlü şiddete uğrayan sağlık profesyonellerinin büyük bir yüzdesi-
nin bayan olduğu görülmektedir. Buradan şöyle bir sonuç çıkarılabilir bayanlar 
daha savunmasız olarak görülmekte ve daha kolay şiddet uygulanabileceği dü-
şüncesi olabilir. 

Tablo 7. Bu Tabloda sözlü şiddete uğrama ile unvanın ilişkisi irdelenmek  
istenmiştir. Sonuçlar bar grafiği ile yansıtılmıştır. 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
UNVANINIZ * SOZLU 
SIDDETE UGRADINIZ MI? 212 100.0% 0 .0% 212 100.0% 
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UNVANINIZ * SOZLU SIDDETE UGRADINIZ MI? 

  SOZLU SIDDETE UGRADINIZMI Total 

  BIR BIRDEN COK HAYIR   
UNVANINIZ A 37 13 1 51 
  B 26 5 11 42 
  C 28 15 2 45 
  D 6 0 18 24 
  E 4 0 16 20 
  F 0 26 4 30 
Total 101 59 52 212 

FEDCBA
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BIR

SOZLU SIDDETE
UGRADINIZMI

Bar Chart

 

Buradaki verileri açıklayacak olursak: A-uzman hekim, B-pratisyen hekim, C-
ebe hemşire D-idari hizmetli E-hizmetli personel F-diğer sağlık personeli (gö-
rüntüleme hizmetleri. Laboratuar, vs.). Bu Tablodan da anlaşılacağı gibi şiddete 
en fazla maruz kalanlar Uz. Hekim, pratisyen hekim, ebe hemşire, görüntüleme 
ve laboratuarda çalışan sağlık profesyonelleridir.  

Tablo 8. Fiziksel şiddet ile unvan arasındaki ilişki ki kare  
bağımsızlık testi ile sorgulanmıştır.  

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
UNVANINIZ * FIZIKSEL 
SIDDETE UGRADINIZ MI? 212 100.0% 0 .0% 212 100.0% 
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ÜNVANINIZ * FIZIKSEL SIDDETE UGRADINIZMI 

  FIZIKSEL SIDDETE UGRADINIZ MI? Total 

  BIR BIRDEN COK HAYIR   
UNVANINIZ A 3 38 10 51 
  B 11 17 14 42 
  C 23 12 10 45 
  D 0 5 19 24 
  E 0 0 20 20 
  F 11 11 8 30 
Total 48 83 81 212 

FEDCBA
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40
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t

HAYIR

BIRDEN COK

BIR

FIZIKSEL SIDDETE
UGRADINIZMI

Bar Chart

 

Buradaki verileri açıklayacak olursak: A-uzman hekim, B-pratisyen hekim, C-
ebe hemşire D-idari hizmetli E-hizmetli personel F-diğer sağlık personeli (gö-
rüntüleme hizmetleri. Laboratuar, vs.).Bu Tablodan da yine bir önceki Tablo-
muzda olduğu gibi fiziksel şiddete de en fazla maruz kalan sağlık profesyonelle-
ri Uz. Hekim, pratisyen hekim, ebe hemşire, görüntüleme ve laboratuarda çalı-
şan sağlık profesyonelleridir  

Tablo 9. Burada çalışanların yılları ile fiziksel şiddete uğramaları  
arasındaki ilişki irdelenmiştir. 

 Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
FIZIKSEL SIDDETE 
UGRADINIZ MI * 
KAC YILDIR 
CALISIYORSUNUZ? 

212 100.0% 0 .0% 212 100.0% 
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FIZIKSEL SIDDETE UGRADINIZ MI * KAC YILDIR CALISIYORSUNUZ? 

  KAC YILDIR CALISIYORSUNUZ? Total 

  
5 YIL VE 

 ALTI 6-15 16-25 
26 VE 
UZERI   

FIZIKSEL SIDDETE 
UGRADINIZ MI? 

BIR 
15 24 3 3 45 

  BIRDEN 
COK 

24 18 18 0 60 

  HAYIR 0 25 38 44 107 
Total 39 67 59 47 212 
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Araştırmalardan elde ettiğimiz sonuç ile paralel olarak şiddete uğrayanların 
mesleğe yeni atılmış genç profesyonellerde daha çok görüldüğü saptanmıştır. 
Bu da bize mesleğe yeni başlayan genç profesyonellerimizi bu risklerden koru-
mak adına daha fazla eğitmemiz gerekliliğini göstermektedir. 

Tablo 10. Sağlık profesyonellerinin çalıştığı birim ile fiziksel şiddete maruz kalmaları ara-
sındaki ilişki ki kare bağımsızlık testi ile irdelenmiştir.  

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
ÇALISTIGINIZ BIRIM 
* FIZIKSEL SIDDETE 
UGRADINIZMI 

212 100.0% 0 .0% 212 100.0% 
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ÇALISTIGINIZ BIRIM * FIZIKSEL SIDDETE UGRADINIZ MI? 

  
FIZIKSEL SIDDETE 

UGRADINIZMI Total 

  BIR BIRDEN COK HAYIR   
POLK. 2 19 0 21 
ACIL 4 25 0 29 
KLINIK 16 21 45 82 

ÇALISTIGINIZ  
BIRIM 
  

IDARE 1 0 23 24 
  GOR. LAB 11 31 14 56 
Total 34 96 82 212 
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Çalışma birimi olarak acil servis, poliklinikler ve görüntüleme laboratuarlarının 
diğer birimlere göre daha fazla risk altında olduğu görülmektedir. Bu da burada 
çalışan sağlık profesyonellerinin güvenliğinin sağlanabilmesi için farklı ve ge-
niş kapsamlı prosedürler gerektiğini göstermektedir. 

Tablo 12. Bu Tabloda şiddeti uygulayan kişinin cinsiyet frekansı incelenmiştir. 

SIDDETI UYGULAYANIN CINSIYETI 

Valid 212 N 

Missing 0 
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SIDDETI UYGULAYANIN CINSIYETI 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid E 157 74.1 74.1 74.1 
  K 55 25.9 25.9 100.0 
  Total 212 100.0 100.0   

 

ŞİDDETİ UYGULAYANIN CİNSİYETİ 

  
K

E

 

Sağlık profesyonellerinin güvenliğini tehdit eden şiddetin burada da görüldüğü 
gibi büyük bir yüzdesi erkekler tarafından uygulanmaktadır. 

Tablo 13. Sağlık profesyonellerinin güvenliğini tehdit eden parametrelerden şiddeti uygula-
yan kişinin eğitim seviyesinin frekansı incelenmiştir. 

 

Valid 212 
 Missing 0

  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ILKOK 115 54.2 54.2 54.2 

 LISE 40 18.9 18.9 73.1 

 OYD 36 17.0 17.0 90.1 

 UNI 21 9.9 9.9 100.0 

 Total 212 100.0 100.0  

UNI

OYD

LISE

ILKOK
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Bu frekans incelendiğinde şiddeti uygulayan kişilerin eğitim seviyelerinin dü-
şük olduğu gözlemlenmektedir. Bu da sağlık profesyonellerine bu konuda eği-
tim verilirken önemle üzerinde durulması gereken ve buna yönelik önlem alın-
ması gereken bir parametre olarak karşımızda durmaktadır. 

Tablo 14. Şiddetin en önemli sebebinin frekansı incelenip  
sonuç pasta grafiği olarak yansıtılmıştır. 

SIDDETIN EN ONEMLI SEBEBI 

Valid 212N 

Missing 0

SIDDETIN EN ONEMLI SEBEBI 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid A 50 23.6 23.6 23.6 
  B 22 10.4 10.4 34.0 
  C 24 11.3 11.3 45.3 
  D 33 15.6 15.6 60.8 
  E 12 5.7 5.7 66.5 
  F 71 33.5 33.5 100.0 
  Total 212 100.0 100.0   

ŞİDDETİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ 

  
F

E

D

C

B

A

 

 

A-Hasta Yoğunluğu B-Hasta ve yakınlarının beklenti düzeylerinin yüksek olması C-Personel ve 
donanım eksikliği D-Hasta çalışan arası iletişim sorunları E-Çalışanların olumsuz tutum ve dav-
ranışları. F-Cezaların caydırıcı olmaması. 

Bu analizde de olduğu gibi çalışanlar cezaların caydırıcı olmamasını ve hasta 
yoğunluğunu en önemli şiddet sebebi olarak belirtmiştir. Burada bize düşen bu 
nedenler göz önüne alınarak yeni prosedürler hazırlayıp ve uygulayarak sağlık 
Profesyonellerinin risk parametrelerini azaltmak olmalıdır. 
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Tablo 15. Sağlık profesyonellerinin şiddeti önlemek adına dile getirdikleri  
en etkin çözümlerin frekansı incelenmiştir. 

SIDDETI ONLEMEK ICIN EN ETKIN COZUM 

Valid 212N 

Missing 0

 

SIDDETI ONLEMEK ICIN EN ETKIN COZUM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid A 50 23.6 23.6 23.6 
  B 29 13.7 13.7 37.3 
  C 89 42.0 42.0 79.2 
  D 44 20.8 20.8 100.0 
  Total 212 100.0 100.0   

 

                            ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN EN ETKİN ÇÖZÜM 

D

C

B

A

 
A-Hasta yoğunluğunun azaltılması B-Personel ve ekipman eksiklerinin giderilmesi  
C-Şiddetin cezalandırılması D-Çalışanların iletişim ve hasta hakları eğitimi alması. 

Yapılan analizde sağlık profesyonellerinin uğradığı şiddet için en etkin çözüm 
olarak büyük bir yüzde ile önerdikleri, yapılan şiddetin cezalandırılması ve ce-
zaların caydırıcı olması. Ceza verilerek sonuçlanmış olayların basın yoluyla 
ülke genelinde duyurulması gerektiği düşünülmektedir.  
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Tablo 16. Çalışılan kurumda şiddeti engellemek için yeterli önlem  
alınıp alınmadığının frekansı incelenmiştir. 

SIDETTI ENGELLEMEK ICIN YETERLI ONLEM ALINIYOR MU? 

Valid 212N 

Missing 0
 

SIDETTI ENGELLEMEK ICIN YETERLI ONLEM ALINIYOR MU? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid EVET 82 38.7 38.7 38.7 
  HAYIR 96 45.3 45.3 84.0 
  KISMEN 34 16.0 16.0 100.0 
  Total 212 100.0 100.0   

ŞİDDETİ ENGELLEMEK İÇİN YETERLİ ÖNLEM ALINIYOR MU? 

 

KISMEN

HAYIR

EVET

 

Sağlık profesyonelleri çalıştıkları kurumda şiddeti önlemek için yeterli özen 
gösterilmediği ve önlem alınmadığı kanaatindedirler. Bu durum sağlık profes-
yonellerinin çalıştıkları kuruma karşı güvenlerini zedelemekte ve çalışma moti-
vasyonlarını azaltmaktadır.  

4. TARTIŞMA 

4.1. Yaşanılan Şiddet Sağlık Çalışanlarında; 

 Moral bozukluğu ve yoğun stres 

 Fiziksel ve ruhsal sıkıntılar 

 Yargı sürecinin getirdiği sıkıntılar 

 Çalışanın verimliliğinde azalma 

 Hastaya yaklaşımda olumsuzluk 

 Hata oranında artış gibi daha birçok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.  
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4.2. Şiddetin Sebepleri ve Yapılan Analizlere Dayanarak Alınması  
Gereken Önlemleri Şöyle Sıralayabiliriz 

 Çalışma ortamında şiddetle ilgili risk parametreleri belirlenip, bu parametre-
lere uygun prosedürler geliştirilebilir. Güvenlik sisteminin etkin ve sistemli 
çalışması sağlanabilir. 

 Personelin şiddet ve iletişim konusunda eğitimi gerçekleştirilebilinir.  

 İş yerinde suçu önlemeye yönelik değişiklikler yapılabilir.  

 Çalışan, hasta ve hekime ferah muayene ve bekleme salonu sunulabilir. 

 Hastanelerin otelcilik hizmetinin artması sağlanabilir. 

 Kişi başına düşen doktor sayısı ve sağlık personeli sayısı arttırılabilir.  

 Çalışanların katılımıyla hazırlanmış bir yazılı politika oluşturulup uygulana-
bilinir. 

 Günlük bakılan hasta sayılarının sınırlandırılabilir. 

 Sistemin olumlu olumsuz her türlü çıktısı sağlık çalışanına fatura edilmeme-
lidir. 

 Hastaneler daha düzenli hale getirilebilir. 

 Hastanede ve acilde özel eğitimli güvenlik elemanlarının yeterli sayıda bu-
lunması sağlanmalıdır. 

 Şiddet uygulayana adli cezalar verildiği duyurulmalıdır. 

 Şiddetin önlenmesinde önce sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması 
zorunlu hale getirilmelidir. 

 Kilitli kapılar, Alarm sistemi, kapalı devre kamera, elektronik kapılar, özel 
gözlem/izolasyon odaları, kör alanlara ayna koymak, yardım hattı oluştur-
mak vb. gibi yöntemler kullanılmalıdır. 

 Tüm sağlık birimlerinde şiddetin önlenmesi ve şiddetten korunmak amacıyla 
gerçekçi ve uygulanabilir bir plan yapılmalıdır.  

 Medya; sağlık sistemi ve sağlık çalışanları ile ilgili doğru bilgi aktarıp ve 
sorunun sağlık sisteminden kaynaklandığını ifade ederek toplu bilinçlendir-
me yapmalıdır. 

  İş ortamındaki şiddet olaylarının önlenmesine yönelik pilot çalışmalar yapı-
labilir.  

 Sağlık kuruluşlarında şiddetten korunmanın en iyi yolu olay patlak vermeden 
önce onu sezip önlemeye çalışmak ya da yardım aramaktır.  
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SONUÇ 

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Sağlık kuruluşlarında çalışanların şiddete 
karşı eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekir. İç güvenlik sistemi çok iyi 
çalışmalı ve tüm hastanelerin birbirine benzer güvenlik protokolleri oluşturma-
ları gerekir. Etik standartlara uygun davranış, muayene öncesi aydınlatılmış 
onam, kabul edilmiş tıbbi standartlara uygun muayene, tanı ve tedavi izlem, 
kayıt ve gizlilik gibi konulara biraz daha fazla özen gösterildiği takdirde şidde-
tin oluşumu büyük ölçüde önlenebilmektedir. Amacı insanlara yardım ve tedavi 
olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışması ve olabile-
cek şiddet riskinin azaltılması en doğal haklarıdır. Güvenli ortamın sağlanma-
sında çalışanların eğitimi, mevzuatların düzenlenmesi, yöneticilerin üzerine 
düşen görevler gibi çok yönlü konular olmakla birlikte yasal düzenlemelerin de 
gerektiği açıktır. 

Tüm sağlık birimlerinde şiddetin önlenmesi ve şiddetten korunmak amacıyla 
gerçekçi ve uygulanabilir bir plan yapılmalıdır. 
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Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Altı Sigma 
Uygulaması 

 
Onur ÖZVERİ1 
Özge ÖZTOP2 

ÖZET 
Hizmet kalitesi kavramı, kalite yönetim teorisi ve uygulamalarında zorlu bir konu olma-
yı sürdürmektedir. Ürünlerin aksine hizmetler kolay ölçülebilir, test edilebilinir ya da 
kalite için kontrol edilebilinir değildir. Bu yönüyle 1980’lerin başlarından beri değişik 
açılardan araştırma konusu olmuştur. Altı sigma, 1980’lerin sonunda Motorola firması 
tarafından geliştirildiğinden beri ilgi odağı haline gelmiştir. Bu çalışmada, Altı Sigma, 
hizmet kalitesi ve sağlık sektöründe hizmet kalitesi hakkında bir literatür çalışması 
özetlenmektedir. Hizmet sektöründe Altı Sigma uygulamalarının sınırlamalarına dikkat 
çekilmiştir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektöründe Servqual metodunu kullanarak 
hasta memnuniyetini Altı Sigma mantığı kapsamında ölçmektir. Çalışmada sağlık sek-
töründe faaliyet gösteren özel bir merkezden hizmet almış toplam 250 hasta üzerinde bir 
anket uygulaması gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler istatistiksel değerlendirmelere 
tabi tutulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmanın teorik kısmında; Altı Sigma 
Yaklaşımı, Altı Sigma rolleri ve hizmet kalitesi anlatılmıştır. Uygulama bölümde hasta-
ne hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve Altı Sigma yaklaşımı kullanılarak hasta tatminin 
maksimize edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak anket yönte-
miyle hasta memnuniyeti ölçülmüş ve daha sonra hasta memnuniyetini belirleyen kalite 
karakteristiklerinin önem dereceleri belirlenmiştir. Her bir kalite karakteristiği için 
sigma seviyeleri hesaplanıp hastanenin süreçlerine gerekli iyileştirme metotları uygu-
lanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Hizmet Kalitesi, Hasta Memnuniyeti, Servqual 

ABSTRACT 
Service quality continues to be a challenging topic in contemporary quality management 
theory and practice. Unlike products, services are not easily measured, tested or 
controlled for quality and this topic has been the subject of study from different 
perspectives since early 1980s. Since its development by Motorola Corporation in late 
1980s, six sigma has gained considerable attention. This paper summarizes the literature 
of six-sigma and service quality in healthcare industry, highlighting the potential and 
possible limitations of six sigma applications in service industry. The aim of this paper 
is to demonstrate the use of Servqual for measuring patients' satisfaction of health care 

                                                            
1  Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, onur.ozveri@deu.edu.tr, 0 232 420 41 80 
2  Uzman, Vestel İş Geliştirme ve Koordinasyon TPM Temsilcisi, ozgeoztop@hotmail.com, 0 236 2263251 
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quality in terms of six sigma logic. Data gathered by a survey conducted on 250 patients 
whom got services from private hospital, has been evaluated by statistical methods and 
findings are analyzed. The theoretical part of the study; Approach to Six Sigma, Six 
Sigma roles and quality of service are explained. Application section provided a brief 
overview about the hospital and using Six Sigma approach to maximize patient 
satisfaction, studies were carried out. First, the questionnaire method and patient 
satisfaction, patient satisfaction was measured and then determining the degree of 
importance of quality characteristics were determined. Sigma levels of quality 
characteristics are calculated for each hospital's process improvement methods were 
required. 

Key Words: Six Sigma, Service Quality, Patient Satisfaction, Servqual 
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1. Altı Sigma 

Sembol olarak “Sigma” Yunan alfabesinin bir harfidir. Büyük harf sigma (Σ), 
genellikle toplam simgesi olarak bilinir. Küçük harf sigma (σ) ise istatistikte 
standart sapmayı tanımlamak için kullanılır. Altı Sigma yönteminde, bir firma-
nın ürün ve hizmetlerdeki performansı sigma seviyesi ile ölçülür. İş süreçlerinde 
sapma yaratan nedenleri tespit edip iyileştirildikçe, sigma seviyesi sürekli arta-
caktır. Altı Sigma, “Firmanın temel süreçlerini, müşteri ihtiyaçlarını karşılaya-
cak şekilde değerlendirmek ve iyileştirmek için şimdi ve gelecekte, tüm çalışan-
ların bilgilerinin ve kantitatif metotların etkin olarak kullanılmasıdır.” olarak 
tanımlar (Baş, 2003:17). 1990’lı yılların sonunda tüm dünyanın izlediği General 
Electric firması ve 20. yüzyılın en önemli iş liderlerinden olan Jack Welch, Altı 
Sigma metodolojisini tüm dünyaya duyurmaya başladı. 2000'li yıllara gelindi-
ğinde, dünya çapında rekabet ortamında yer alan hemen hemen tüm firmalar, 
Altı Sigma projeleri ile önemli karlılıklar elde etmeye başladılar. Welch, Altı 
Sigma’yı GE’nin bugüne dek önüne koyduğu en çetin ve abartılı hedef olarak 
nitelemişti. GE (General Electric) Altı Sigma’yı ilk olarak uygulamaya başladı-
ğı 1996-1999 yılları arasında 2,2 milyar dolar kar etti. 1990'lı yıllardaki ilk dö-
nemde Altı Sigma uygulamalarına baktığımızda, metodolojinin bir yönetim 
stratejisi olmaktan çok, teknik araçlar bütünü olarak uygulandığını görebiliriz. 
Uygulamalar için DMAIC/TÖAİK adı verilen "Tanımlama-Ölçme-Analiz-
İyileştirme-Kontrol" aşamaları kullanılırken, uygulama alanları ağırlıklı olarak 
seri üretim firmalarında yoğunlaşıyordu. 

2000 yılı itibarıyla Altı Sigma uygulamalarına bağlı olarak Lean Six Sigma 
(Yalın Altı Sigma) yaygınlaşmaya başlamıştır. DMAIC çevriminde yer alan, 
Regresyon Analizleri, Deney Tasarımları, Güvenilirlik Analizleri gibi ileri sevi-
ye istatistiksel araçlara ihtiyaç duyulmadığı, buna karşın daha çok süreç yöne-
timi ve tasarımının öne çıktığı alanlarda Yalın Altı Sigma uygulamaları tercih 
edilmektedir. Yalın Üretim Teknikleri ile Altı Sigma araçlarının entegrasyonuna 
dayalı çevrim süresi veya adam-saat sürelerinin azaltılmasını ve katma değersiz 
operasyonların yok edilmesini hedefleyen özel projeler yapılabilmektedir (Polat 
vd, 2005: 18). Altı Sigma uygulamaları; firmanın çalışma tarzında temel bir 
değişiklik yaratan stratejik ya da operasyonel zayıflıkları ya da fırsatları hedef-
leyen ve yüksek maliyet, tekrarlanan işler ya da gecikmeler gibi sorunlara çö-
züm arayan firmalar için faydalı olmaktadır. Altı Sigma, ister yeni ürün tasarımı 
isterse mevcut sistemin iyileştirilmesi amacıyla kullanılsın her zaman yapısal 
bir yöntem izlenmektedir. Deming’in tanıttığı planla, yap, kontrol et ve uygula 
döngüsünü, Altı Sigma’da tanımla, ölç, analiz et, iyileştir ve kontrol et döngüsü 
izlemiştir. Önemli olan hangi döngü esas alınırsa alınsın verilerin toplanması ve 
objektif ölçümün her aşamada uygulanmasıdır (Ada vd, 2004: 18).  
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Geleneksel anlayışta hizmet ya da ürün müşteri ihtiyaçlarını karşılandığı sürece 
kayıp olmaz. Sapma ihtiyaçlardan çok uzaklaşsa da, ihtiyaçların çok az dışına 
çıksa da kayıp aynıdır. Bu kayıp modelinde fayda sağlanmasa da ihtiyaçlar kar-
şılandığı sürece iyileştirilmeye gidilmez. Bu yüzden ihtiyacı karşılayan her sü-
reç için maliyet > fayda’dır. Bu da sürekli iyileştirme düşüncesine karşıdır 
(Pyzdek, 2003: 643). Normal dağılım istatistikte önemli bir sürekli dağılımdır. 
Normal dağılım eğrisi istatistiksel metodolojide ve uygulamalarda anahtar role 
sahiptir. Çan eğrisi şeklindeki eğri normal dağılım eğrisi olarak adlandırılır. 
Dağılım eğrisinin altındaki alan herhangi bir sürecin ortalamadan sapma olasılı-
ğını gösterir (Taghizadegan, 2006: 7-10). Gözlem değerlerinden elde edilen 
sigma değeri ile Altı Sigma yaklaşımındaki sigma seviyesi arasında ilişki ol-
makla birlikte, bu iki kavram birbirinden farklıdır. Nitekim, iş dünyasında bir 
sürecin sigma seviyesi, sürecin ne kadar iyi çalıştığını ve hatanın hangi sıklıkla 
ortaya çıktığını gösteren bir ölçümdür. Diğer bir deyişle, sigma seviyesine bağlı 
olarak ölçülen süreçlerin yeterlilikleri DPMO (milyon fırsatta hata sayısı) olarak 
ifade edilir. Üretilen bir parça istenilen ölçülere sahip değilse hatalı olarak ad-
landırılır. Diğer bir deyişle müşteri memnuniyetini karşılamayan her ürün (hiz-
met) hatalı ya da kusurlu olarak adlandırılır. Altı Sigma, süreç ortalamasının, 
özellikle büyük ölçülerdeki kümelerde, kümeden kümeye değiştiği varsayımına 
dayanır. Verilerin performansındaki bu değişim, ortalamadan her iki yöne 1.5 
sigma kayma olarak sonuçlanır. Tablo.1’de farklı sigma seviyelerine karşılık 
gelen milyonda hatalar görülmektedir. 

Tablo 1. Sigma Seviyeleri ve DPMO 

Sigma Seviyesi Milyon fırsatta hatalı sayısı - DPMO  

1.0 Sigma 690,000 

2.0 Sigma 308,300 

3.0 Sigma 66,807 
4.0 Sigma 6,220 

5.0 Sigma 233 

6.0 Sigma 3.40 

Kaynak: Taghizadegan, 2006: 15 

Altı Sigma’nın başarısı herkesin oynayacağı rolün çok iyi belirlenmesine bağlı-
dır. Bu nedenle Altı Sigma uygulayan firmalarda tüm personele aldıkları eğiti-
minin türüne göre farklı unvan, yetki ve sorumluluklar verilir. Bunlar aşağıdaki 
gibidir (Harry ve Schroeder, 2000:198-199), 

 Şampiyon: Projeleri saptayan kıdemli yöneticilerdir. Bu kıdemli yönetim 
liderleri Altı Sigma çalışmalarının başarısından sorumludur. Projeleri onay-
larlar, onlara kaynak sağlar ve aksaklıkları çözümlerler, 



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   221  

 Uzman Kara Kuşak: Altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik 
bilgiye sahip uzmandır, 

 Kara Kuşak: Ekiplere öncülük eden ve kilit süreçler üzerinde odaklanan, 
sonuçları şampiyonlara raporlayan tam zamanlı kalite yürütücüleridir. Fir-
mada en az 2-3 yıl tecrübeli, fonksiyonel veya teknik uzmanlar arasından 
seçilirler. 

 Yeşil Kuşak: İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten icracı personelden 
oluşur. Yeşil Kuşakların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede 
bilmeleri ve bilgisayar yazılımları yardımı ile analizleri çok rahat yapabile-
cek yeterlilikte olmaları gerekmektedir. 

Altı Sigma yaklaşımının temel görevi süreç iyileştirmeye dayanan ölçüm strate-
jilerinin uygulanması ve Altı Sigma ile geliştirilen projelerin uygulama sürecin-
deki değişimlerinin azaltılmasıdır. Bu kısa adı TÖAİK olarak bilinen iyileştirme 
modelidir. Tanımlama aşamasında; müşteri beklentileri doğrultusunda süreçteki 
potansiyel girdilerin araştırması yapılır ve proje takım üyeleri arasında mevcut 
durum, istenilen durum ve hedefler hakkında görüş birliği oluşturur. Ayrıca, 
proje beyanı hazırlamak, SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, 
Customers–Tedarikçiler, Girdiler, Süreç, Çıktılar, Müşteriler) analizi yapmak ve 
müşterinin sesi (VoC) analizini gerçekleştirme bu aşamada oluşur (Ghosh, 
2010). Ölçüm aşaması; var olan süreç durum ve problemlerinin gerçeklere da-
yanan bir anlayış içinde oluşturulması ile problemlerin kök nedenlerinin etkile-
rinin öğrenilmesidir. Geçerli ve doğru ölçüm olmaksızın sürecin mevcut per-
formansını ve yapılan iyileştirmelerin etkilerini belirlemek mümkün değildir. 
Bu aşamanın çıktısı, sürecin mevcut performansı, problemi ya da problemin 
oluşumunu açıklayan verilerdir. Analiz aşaması; bu aşamada veriler ve sürecin 
kendisi analiz edilerek sonunda sürecin kötü sigma performansının kökündeki 
nedenler belirlenir (Eckes, 2003; 35). İyileştirme aşaması; bu aşamada hatalara 
yol açan problemlerin temel nedenlerini ortadan kaldıracağı düşünülen çözüm-
ler denenir ve uygulamaya konulur. Optimize edilmiş süreç, takım lideri ve 
şampiyonun onayını aldıktan sonra uygulamaya konulur. Kontrol aşaması; bu 
aşamanın amacı, uygulanan iyileştirme planını ve elde edilen sonuçları değer-
lendirmek ve elde edilen kazançların sürdürülmesi ve artırılması için yapılması 
gerekenleri ortaya koymaktır. Önemli olan, iyileştirmelerin Altı Sigma seviye-
sinde kalıcı olması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır (Gitlow ve Levine, 2005: 
194-215). 

Altı Sigma kapsamında DPMO milyon fırsatta hata sayısını ifade eden bir ölçü-
dür. Fakat üretim sektöründe olduğu kadar hizmet sektöründe kolay uygulanabi-
lir değildir. Behara vd. (1995) DPMO mantığını, hatayı her bir kalite bileşenini 
müşterinin tatminsizliği olarak tanımlayarak hizmet sektörüne adapte etmiş ve 
böylece DisPMO (dissatisfaction per million oppornities) milyon müşteride 
memnuniyetsiz müşteri oranını ifade etmiştir (Behara vd, 1995: 9). Üretim sek-
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törü Altı Sigma tolerans limitlerinin dışına çıkan her ölçüm değerini hata olarak 
kabul eder. DPMO alt ve üst limitlerinin dışında kalan hata olasılıklarının top-
lamı olarak bulunur. Fakat hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti ölçümü, 
firma limitlerinin dışında kalan alan mantığıyla uygulanmaz. Çünkü üst 
spesifikasyon limitinin üzerinde kalan alan üretim sektöründe olduğu gibi hatayı 
göstermez, tam tersine “mükemmelliği” ifade edebilir. Örneğin, hastanın mua-
yene süresi belirlenen üst sınırı aşarsa, hasta memnun olur. Sonuç olarak DPMO 
mantığını müşteri memnuniyeti ölçümüne uygularken algı ile beklenti farkları 
kullanılmıştır. Aşağıda DisPMO formülü görülmektedir, 
 

dij = Pij – Iij 
 

 

  

Kaynak: Setijono, 2008: 594 

dij : j’inci hastanın i’inci soruya verdiği algı skoru ve beklenti skoru farkı 
Pij : j’inci hastanın i’inci soruya verdiği algı skoru 
Iij : j’inci hastanın i’inci soruya verdiği beklenti skoru 
 

i : 1, 2, ….., n 
j : 1, 2,……, m 
n : Hasta sayısı 
m : Soru sayısı 
k : CTQ (kritik kalite karakteristikleri) sayısı 
DL : Firma tolerans limitleri, olmak  

2. HİZMET KALİTESİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET  
KALİTESİ 

Hizmet, tüketici ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacıyla meydana getirilen 
maddi niteliği olmayan bir üründür (Kriloff vd, 1993; 247). Kotler (2003) ise 
“Bir tarafın diğerine sunduğu mülkiyeti gerekli kılmayan soyut bir faaliyet veya 
hareket” olarak tanımlamaktadır (Eleren vd, 2007; 77). Amerikan Pazarlama 
Birliği’nin tanımına göre hizmet; bir malın satışına bağlı olmaksızın son tüketi-
cilere ve işletmelere pazarlandığında istek ve ihtiyaç doygunluğu sağlayan ve 
bağımsız olarak tanımlanabilen eylemlerdir (Ersöz vd, 2009; 20). Collier hizme-
ti, “üretildiği yerde tüketilen bir iş veya eylem, bir performans, sosyal olay veya 
çaba” olarak tanımlamaktadır (Uyguç, 1998; 8). Başka bir tanımda hizmet, müş-
teri ile hizmeti sunan kişi veya firmanın karşılıklı olarak birbirleri ile diyalog 
kurmasını gerektiren sosyal bir faaliyet olarak da tanımlanabilmektedir (Tarım, 
2008; 1025). Hizmetlerin mallardan ayrılan çeşitli karakteristik özellikleri bu-

DisPMO = (Count(dij < DL ))  *  1,000,000 

                             nk 
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lunmaktadır. Söz konusu özellikler; fiziksel varlığının olmaması (soyutluk), 
üretimle tüketimin birbirinden ayrılmaz olması (ayrılmazlık), değişkenlik, hetero-
jenlik ve dayanıksızlık olarak sıralanabilir (Kotler ve Armstrong, 2003, s.306).  

Hizmet kalitesi ise; “uzun dönemli bir performans değerlendirmesi sonucu orta-
ya çıkan bir tutum” şeklinde tanımlanmaktadır. Christian Gronroos, bir hizmetin 
toplam kalitesini etkileyen üç önemli boyut olduğunu belirtmektedir. Söz konu-
su boyutlar; teknik kalite, fonksiyonel kalite ve firma imaj boyutlarıdır. Teknik 
kalite; hizmet sunumu süreçlerinde müşterinin “ne” aldığı ile ilgilidir (örneğin 
müşterin trene binip yolculuk yapması veya bir müşterinin bir otel odasını tut-
ması). Tüketicilerin hizmeti veya teknik kaliteyi “nasıl” aldığı fonksiyonel kali-
te boyutu olarak adlandırılabilir. Hizmet kalitesinin bir diğer boyutu olan firma 
imajı, hizmet üreten firmanın tüketiciler tarafından nasıl algılandığının bir sonu-
cudur (Gronroos, 1984; 36-44).  

Donabedian, sağlık hizmetlerinde kaliteyi üçe ayırır. Bunlar; sağlık hizmetleri-
nin teknik yönü, kişiler arası iletişim yönü ve konfor yönüdür. Teknik yönü; 
tıbbî bilim ve bilginin bir sağlık probleminin teşhis ve tedavisinde ne kadar iyi 
uygulandığını ifade etmektedir. Kalitenin kişiler arası iletişim yönü; hasta ile 
iletişim kuran doktor, hemşire, yardımcı personel gibi sağlık hizmeti sunum 
sürecinde yer alan kişilerin yardımseverliği ve dostça yaklaşım özelliklerini 
kapsamaktadır. Konfor yönü ise, hastane ortamında sunulan imkanlar ve bu 
imkanların rahatlığı gibi özellikleri içermektedir (Zerenler ve Öğüt, 2007: 505). 
Parasuraman, ve arkadaşları tüm hizmet sektörleri için geçerli olabilecek beş 
hizmet kalitesi boyutunun olduğunu belirtmiştir. Bu boyutlar; fiziksel özellikler, 
güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati boyutlarıdır. Parasuraman ve arkadaş-
ları hizmet kalitesinin bu boyutlarını bir çok çalışmada test ederek evrensel 
uygulama imkanının olduğunu, ölçeğin ölçüm güvenilirlik ve geçerliliğinin 
yüksek olduğunu belirtmektedir (Aksoy, 2005: 95). 

Hizmet kalitesinin ölçülmesi ile ilgili birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerle 
hizmet kalitesini ölçmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Hizmet sektörü içeri-
sinde yer alan sağlık hizmetlerinin sunmuş oldukları hizmet kalitesini ölçmeye 
yönelik yapılmış araştırmalar da mevcuttur. Servqual yöntemiyle Carman 
(1990)’da hastanelerde ve diş kliniklerinde, Babkus ve Mongold (1992)’de, 
Headley ve ve Miller (1993)’te tıbbi hizmetlerde, Bowers ve diğerleri (1994)’de 
askeri hastanelerde, Lytle ve Mokwa (1992)’de sağlık bakım hizmetlerinde, 
Fusilier ve Simpson (1995)’de AIDS’li hastalarda, Bebko ve Garg (1995)’de 
hemşirelik hizmetlerinde çalışmalar yapmıştır. Hasta tatmininin odak noktası 
olan sağlık hizmet kalitesi konusunda yapılan araştırmalar, yalnız hasta tatmini 
odaklı hizmetlerde hastanın medikal ihtiyaçlarının arka plana atılabildiğini, ya 
da salt medikal ihtiyaçların karşılanması odaklı hizmetlerde hasta istek ve bek-
lentilerinin ihmal edilebileceğini göstermektedir (Engiz, 1997; 65). Bu anlamda 
sağlık firmalarının bir taraftan bilimsel norm ve standartlara uygun tanı ve teda-
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vi prosedürleri uygulaması, diğer taraftan hizmet sunum süreçlerinde hastaların 
beklenti ve isteklerini göz ardı etmemesi gerekmektedir. Omachonu tarafından 
gerçekleştirilen sentezci yaklaşım, kalitenin teknik (bilimsel norm ve standartla-
ra uygunluk) ve sanatsal (müşteri istek ve beklentilerinin karşılanması) boyutla-
rını bir arada ele almaktadır. Bu yaklaşıma göre sağlık hizmetinin kalitesi, tek-
nik kalite ve tedavi sanatı (uygulama sanatı) tarafından belirlenmektedir 
(Kavuncubaşı, 2000; 270).  

Tüketicinin hizmet kalitesini algılaması, hizmet kalitesinden ne beklediğinden 
de etkilenir. Tüketicinin hizmet kalitesini değerlendirmesi, algıladığı hizmet 
kalitesi ile beklediği hizmet kalitesini karşılaştırması sonucu belirlenir. 
Parasuraman ve arkadaşları 1985 yılında, üstün kaliteli hizmet sunumunu engel-
leyen sorunları beş başlıkta toplayarak biçimsel bir model geliştirmiştir. Bu 
bilim adamlarının geliştirdiği, hizmet kalitesini ölçülebilir hale getiren Servqual 
ölçeği, hizmet kalitesinin sayısal şekilde ölçülmesini mümkün hale getirmiştir. 
Parasuraman, Zeithaml ve Berry hizmet kalitesi kavramına daha geniş bir bakış 
açısı getirebilmek ve kavramsal bir hizmet kalitesi modeli geliştirebilmek için 
bir dizi çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda, hizmet sunan işlet-
menin kalite anlayışı ile hizmet alan müşterilerin kalite anlayışları arasında boş-
luklar olduğu ve bunların analiz edilmesinin gerekliliğinden, boşluk modelini 
geliştirmişlerdir (Parasuraman ve diğerleri, 1985, 43-44). Kaliteli hizmet, algı-
lanan hizmetin, beklenen hizmetle en az eşit olması ya da ondan daha fazla ol-
masıyla ortaya çıkar. Hizmetin kalitesinin ölçülebilmesi için hizmeti kullananın 
beklediği hizmetle algıladığı hizmetin ölçümlenmesi gerekir. Bu ölçümlemede 
hizmeti kullanan, beklediği hizmete ve algıladığı hizmete puanlar vererek ölçü-
mü gerçekleştirir. Bu puanlar Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından hiz-
met kalitesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş olan Servqual analizinin 
yapılmasına temel oluşturur (Saat, 1999: 113). Parasumaran ve arkadaşları, 
hizmet kalitesi üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda geliştirdikleri on boyut 
arasında bazı bağlantılar olduğunu bulmuş ve bağlantılı olanları birleştirilerek 
boyut sayısını 5’e indirmiştir. Söz konusu boyutlar fiziksel özellikler, güvenilir-
lik, heveslilik, güven ve empati boyutlarıdır.  

3. UYGULAMA 

Ülkemizde sağlık hizmetleri sektörü son yıllarda önemli değişikliklere maruz 
kalmaktadır. Bir yandan sayısı hızla artan özel sağlık firmaları nedeniyle reka-
bet yoğunlaşmakta, diğer yandan da yapılan düzenlemeler sonucunda, hastaların 
gerek özel hastanelerden, gerekse kamuya ait diğer sağlık firmalarından sağlık 
hizmetleri almalarının yolu açılmaktadır. Böylesi bir ortamda, rekabetçi üstün-
lük yaratabilmek için, sağlık hizmetleri sağlayıcıları hastaların tatminini dikkate 
alan müşteri (hasta) odaklılık ilkesiyle bütünleşik kaliteli hizmet verme duru-
mundadırlar. Bunun bir sonucu olarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları için hizmet 
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kalitesi ve hasta tatmini konuları kritik öneme sahip konular haline gelmektedir. 
Uygulama sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir tıp merkezinde yapılmıştır. 
Tıp merkezine tedavi olmak üzere gelen hastalar için hangi kalite karakteristik-
lerinin daha önemli olduğunun belirlenmesi ve bu kriterler göz önüne alınarak 
müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ile hasta memnuniyetinin ve dolayısıyla 
sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun için ilk olarak 
anket yöntemiyle hasta memnuniyeti ölçülmüş ve daha sonra hasta memnuniye-
tini belirleyen kalite karakteristiklerinin önem dereceleri belirlenmiştir. Her bir 
kalite karakteristiği için sigma seviyeleri hesaplanıp Tıp merkezinin süreçlerine 
gerekli iyileştirme metotları uygulanmıştır. Uygulama, Altı Sigmanın beş aşa-
ması olan TÖAİK tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol bölümlerin-
den oluşmaktadır. Tanımlama aşamasında uygulamanın amaç ve kapsamı belir-
lenip süreç ve müşteri tanımlanmıştır. Ölçme aşamasında mevcut durumu tüm 
yönleriyle açıklayan bilgiler elde edilmeye çalışılmış, sürece en çok etkisi olan 
ana faktörler (kritik kalite karakteristikleri - CTQ) tanımlanmış, sürecin mevcut 
performansı (sigma seviyesi) belirlenmiştir. Analiz aşamasında iyileştirmeleri 
saptamak için problemin asıl nedenleri tanımlanmaya çalışılmıştır. İyileştirme 
aşamasında çözümler tasarlanmış ve son aşama olan kontrol aşamasında ise 
uygulanan iyileştirme planı ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmeye çalışıl-
mıştır.  

3.1. Tanımlama 

Tanımlama aşamasında öncelikle Tıp merkezinin süreci (SIPOC) oluşturularak, 
hizmetin bileşenleri ve adımları tanımlanmıştır. Daha sonra, müşterinin hizmeti 
algılamasını ölçmek için Servqual anketi oluşturulmuştur. Oluşturulan süreç ile 
hastanın kapıdan girmesiyle başlayan ve çıkışına kadar geçen süreçte hasta 
memnuniyetini olumsuz etkileyecek etkenler araştırılmıştır. Uygulamanın ama-
cı, hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri belirleyerek hasta memnuniyetini 
arttırmaktır. Sürecin bütün unsurlarını görebilmek amacıyla hastanın kapıdan 
girmesiyle başlayan ve çıkışına kadar süren sürecin haritası çıkartılmış ve 
SIPOC diagramı oluşturulmuştur. S (Suppliers) sürecimizin tedarikçilerini, I 
(Inputs) sürecimizin girdilerini, P (Process) iyileştirme yapacağımız süreç adım-
larımızı, O (Outputs) sürecimizin çıktılarını ve C (Customer) ise süreç çıktıla-
rımızı alan müşterilerimizi temsil etmektedir. Müşterinin beklentilerini ve tıp 
merkezinin bu beklentiler karşısında gösterdiği performansı araştırmak amacıy-
la Servqual metodu kullanılmıştır. Bunun için literatür çalışması yapılıp sağlık 
sektöründe müşteri memnuniyetini etkileyen 43 kriter belirlenmiştir. Bu kriter-
ler, tıp merkezi yöneticileri ile beyin fırtınası gerçekleştirilerek ve tıp merkezine 
gelmiş hastalar arasından tesadüfü olarak seçilen 20 kişilik bir gruba, bir tıp 
merkezinden bekledikleri ve hizmetin neleri kapsaması gerektiği sorularak tes-
pit edilmiştir. Bu çalışma ile elde edilenler listelenmiş ve sadeleştirmeden sonra 
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36 kriter (soru) ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu kriterler 5’li likert ölçeğinde 36 
sorudan oluşan bir anketle değerlendirmeleri için 250 hastaya uygulanmıştır. Bu 
anket kullanılarak Tıp merkezi’nde hizmet alan hastalara önce bir sağlık merke-
zinin söz konusu kriterler açısından nasıl olması gerektiği (beklenen hizmet), 
daha sonra da Tıp merkezi’nin söz konusu hizmet kriteri açısından ne durumda 
olduğu (algılanan hizmet) sorulmuştur. Araştırma çerçevesinde hizmet kalitesi-
nin analizi için Servqual metodu kullanılmıştır. Ayrıca ankette yaş, cinsiyet, 
sosyal güvence, oturduğu semt, eğitim düzeyi, mesleği, aylık ortalama gelirleri 
gibi demografik özellikler ile hizmet aldığı poliklinik, merkeze daha önce gelme 
durumu ve merkezi seçme nedenleri de sorulmuştur. Anket soruları literatürde 
başarılı bir şekilde kullanılan anket soruları ve Servqual’in sorularından oluştu-
ğundan, geçerli oldukları varsayılmıştır. Hastaların aldıkları hizmet kalitesini 
ölçmeye yönelik olarak kullanılan en önemli göstergelerden biri olan “merkezi 
tavsiye etme”, “doktoru tavsiye etme” ve “tekrar tercih etme” durumları ile ilgili 
olarak kapalı uçlu sorudan oluşan 3 soru yöneltilmiştir. Ayrıca genel olarak 
aldıkları hizmetin kalitesini 5’li likert ölçeğinde değerlendirmeleri istenmiştir. 
Böylece ifadelerden elde edilen puanlar ile sunulan hizmet kalite düzeyinden 
hastaların memnuniyetleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, araştırma çerçevesinde 
hastalara cevaplamaları için toplam 50 soru yöneltilmiştir. 
Araştırmada, Tıp merkezinden hizmet almış toplam 250 kişiye ulaşılarak anket 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu konuda yapılan önceki çalışmalar dikkate 
alındığında, elde edilen oran istatistiksel olarak kabul edilebilir bir orandır. An-
ketin geçerlilik ve güvenirliliği ile cevap oranı konusunda yakın bir ilişki oldu-
ğu dikkate alınarak, ankette yer alan soruların düzenlenmesi, anketin tasarımı ve 
pilot çalışmanın yapılması işlemleri özenle gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, 
anketin cevaplandırılma oranlarının en önemli belirleyicilerinden birisi olan 
anketin uzunluğu konusuna dikkat edilmiş ve araştırmanın amaçlarının gerçek-
leştirilmesini sağlayacak toplam 36 soruya yer verilmiştir. Anket formunda yer 
alan soruların bazıları literatürde önceden kullanılmış olup, bazıları ise yeni 
geliştirilen sorulardan oluşmaktadır.  

3.2. Ölçme 

Ölçme aşamasında, tanımlama aşamasında oluşturulan anket uygulanarak, has-
taların memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. Hastaların demografik ve sosyo-
ekonomik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo.2’de verilmiştir. Tablo.2’deki bil-
gilerden hareketle, cevaplayıcıların; %60’ı kadınlardan %40’ı ise erkeklerden 
oluşmaktadır. %29,6’si ilköğretim, %37,2’si lise %32,8’i üniversite ve %0,8’i 
lisansüstü mezunudur. Bu sonuçlara bakılarak araştırmaya katılan hastaların 
eğitim düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu oran Türkiye standartlarına 
göre yüksek bir orandır. Ankete katılanların çoğunun eğitim düzeyi düşük has-
talar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, elde edilen analiz sonuçlarının daha 
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dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Hastaların merkezi seçme nedenleri ile 
hizmet aldıkları bölümlere göre dağılım Tabloları da yapılmış, fakat çalışmada 
yeterli yer olmadığı için sunulmamıştır. 

Tablo 2. Demografik Sonuçlar 

Değişken Aralık Frekans Yüzde 
Cinsiyet Kadın 150 60,0 
  Erkek 100 40,0 
  Toplam 250 100,0 
Öğrenim durumu İlköğretim 74 29,6 
  Lise 93 37,2 

  Üniversite 82 32,8 
  Lisansüstü 2 0,8 
  Toplam 250 100,0 

3.3. Analiz 

Bu bölümde anket ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi gerçekleşmiştir. 
İlk olarak hastaların demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile merkezi 
seçme nedenleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Tıp merkezinin başkalarına 
tavsiye etme, doktoru başkalarına tavsiye etme ve seçme durumlarının hastala-
rın demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile arasındaki ilişki araştırılırken 
çıkan sonuçların benzerliğinden, uygulamada tüm Tablolara yer verilmemiş 
sadece Tıp merkezini seçme nedenlerine ilişkin çapraz Tablolar oluşturulmuş ve 
ki-kare testi uygulanmıştır. Tablo.3’de SPSS ile hesaplanan ki-kare değerleri ve 
0,05 anlamlılık seviyesinde Ho hipotezlerinin Kabul/Red durumları görülmekte-
dir. Tablo.3 incelendiğinde, hastaların Tıp merkezini seçmesi ile yaş, eğitim 
düzeyi ve oturduğu semtin farklılık göstermediği. Cinsiyet, meslek, gelir ve 
sosyal güvence ile farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiştir. 

Tablo 3. Ki-Kare testi hipotezleri ve anlamlık değerleri 

 Sig. Ho 

H0= Hastaların merkezi seçme nedenleri yaşlarına göre farklılık göstermez.  0,169 Kabul 

H0 = Hastaların merkezi seçme nedenleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermez.  0,006 Red 

H0= Hastaların merkezi seçme nedenleri eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez.  0,147 Kabul 

H0 = Hastaların merkezi seçme nedenleri oturduğu semte göre farklılık göstermez.  0,124 Kabul 

H0 = Hastaların merkezi seçme nedenleri mesleki dağılıma göre farklılık göstermez.  0,007 Red 

H0  = Hastaların merkezi seçme nedenleri gelir dağılımına göre farklılık göstermez.  0,000 Red 

H0 = Hastaların merkezi seçme nedenleri sosyal güvencelerine göre farklılık göstermez.  0,000 Red 

 
Anketten elde edilen verilerin aşağıdaki formül yardımıyla beklenen ve algıla-
nan hizmet kalitesine ilişkin farkları hesaplanmıştır.  
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Sevqual Skoru (di) = Algılanan Hizmet (P) – Beklenen Hizmet (I) 

Çalışmada hizmet kalitesine ilişkin 36 ifadenin Servqual’in 5 boyutu ile uyum-
luluğunu değerlendirmek için di değerleri ana bileşenler faktör analizine tabi 
tutulmuştur. Faktör analizinde örneklem büyüklüğünün 100'den fazla olması 
yeterli görülmektedir (Hair vd, 1998: 604). Bu araştırmaya 250 katılımcı katıl-
dığından örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu görülmektedir. Öncelikle kul-
lanılan ölçeğin güvenilirlik analizi (iç tutarlılık) yapılmıştır. Müşteri memnuni-
yetine yönelik 36 sorudan oluşan ölçeğin Cronbach α katsayısı 0,8658 olarak 
bulunmuştur. Bulunan değer sosyal bilimler için kabul edilmiş değer olan 
0,70’in üzerinde (Malhotra, 2004: 267) olduğundan, hastalara uygulanan anke-
tin güvenilirliğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Faktör analizine uygunlu-
ğunun sınanması için Tablo 4’de gösterildiği gibi Bartlett sınaması ve Kaiser – 
Mayer – Olkin (KMO) ölçütüne bakılmıştır. Bartlett sınaması verilerin bir biriy-
le ilişkili olup olmadığını göstermektedir. Bartlett Sınaması değeri X2 = 5516,89 
ve p= 0.000 olarak hesaplanmıştır. 

H0 : Değişkenler arasında korelasyon yoktur. 
H1: Değişkenler arasında korelasyon vardır. 

Tablo.4’deki değerler dikkate alındığında p<0,05 anlamlılık düzeyinde H0   
reddedilir. Değişkenler arasında bir korelasyon vardır ve faktör analizinin de-
ğişkenlere uygulanabileceği görülmektedir. Kaise Maye –Olkin (KMO) testi ise 
örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygunluğunu sınar. KMO değeri = 
0,761 olarak hesaplanmıştır. Sosyal Bilimler araştırmalarında genellikle KMO 
değerinin 0,60’dan büyük olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu 
göstermektedir. Tablo.4’de görüldüğü gibi KMO=0,761 olduğundan veriler 
faktör analizi çalışmasına uygundur. 

Tablo 4. Uygunluk analizi (KMO and Bartlett's Test) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,761 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5516,889 
  Df 630 
  Sig. ,000 

Verilerin faktör analizine uygun olduğu ve verilerin yeterli olduğu belirlendik-
ten sonra, temel bileşenler faktör analizi kullanılarak hizmet kalitesine ilişkin 36 
ifade sınıflandırılarak faktörler altında toplanmıştır. Faktör analizi sonucu, hiz-
met kalitesi ile ilişkili olarak belirlenen ifadeler yedi faktör altında oluşmuştur. 
Bu faktörler toplam varyansın %55.138’ini açıklamaktadır. Faktör yük değeri 
(factorloading), maddelerin faktörlerle olan ilişkisini açıklayan bir katsayıdır. 
Bu yüzden hangi maddenin hangi faktöre ait olduğu belirlenirken en yüksek 
faktör yüküne bakılmıştır. Ölçme aşamasının ilk basamağında yapılan faktör 
analizi sonucunda, yedi adet hizmet kalitesi boyutu olduğu belirlenmiştir. Bu 
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sonuç, Servqual ölçeğinde yer alan beş boyutun hastane hizmetlerine ilişkin 
kalite ölçümünde diğer sektörlerde olduğu gibi ortaya çıkmayacağı yönündeki 
eleştirilerle örtüşmektedir (Shemwell ve Yavas, 1999: 65-75). Yapılan analizler 
esnasında "karakteristik (eigen) değerleri" 1'den büyük olan faktörlerin ortaya 
çıkarılması hedeflenmiştir. Varimax rotasyonu yapılarak netleştirilen analiz 
sonucunda yedi boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar sırasıyla; fiziksel donanım, 
temizlik, servis süreleri, sistem, personel hizmetleri, doktor hizmetleri ve güven 
boyutlarıdır. Tablo.5’de araştırmaya katılan hastaların sağlık merkezinin fiziksel 
donanımı boyutuyla ilgili değerlendirmeleri yer almaktadır. Burada müşterilerin 
memnuniyet dereceleri (aritmetik ortalaması) sırasıyla bina içindeki aydınlatma-
ların yeterliliği, düzenli ve temiz bir donanıma sahip olduğu, modern görünüşlü 
bir binaya sahip olduğu, havalandırma sisteminin iyi olması ve bina ısı bakı-
mından konforlu olduğu yönündedir.  

Tablo 5. Hastaların sağlık merkezinin fiziksel donanımıyla ilgili değerlendirmeleri 

Fiziksel donanım ile ilgili değerlendirmeler Art. Ort. Std. Sapma 

Modern görünüşlü binaya sahiptir. -0,1480 0,55074 

Düzenli ve temiz bir donanıma sahiptir. -0,1400 0,43028 

Bina içindeki aydınlatmalar yeterlidir. -0,0440 0,40338 

Bina ısı (ısıtma / soğutma) bakımından konforludur. -0,2400 0,72144 

Havalandırma sistemi iyidir. -0,2040 0,70168 

 
Faktör analizi sonucu elde edilen yedi boyut müşteri memnuniyetine etki eden 
kalite karakteristikleri (kritik kalite karakteristikleri-CTQ) olarak ele alınmış ve 
ankete katılan katılımcıların 5’li likert ölçeğinde sorulan “Genel olarak aldığınız 
hizmetin kalitesi nasıldı?” sorusuna verdikleri cevaplarla ilişkilendirilmeye 
çalışılmıştır. İlişki analizinde ilk önce verilerin dağılımı araştırılmıştır. Bunun 
için Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi uygulanmıştır.  

H0: Veriler normal dağılmaktadır. 
H1: Veriler normal dağılmamaktadır. 
Kolmogorov-Smirnov testi ile p<0,05 olduğundan hipotezi reddedilir ve ince-
lenen faktörlerin dağılımının normal olmadığı sonucuna ulaşılır. Bu yüzden 
uygulamada, müşteri memnuniyetini etkileme dereceleri hesaplanırken paramet-
rik olmayan istatistik tekniklerinden Spearman testi kullanılmıştır. Spearman 
korelasyon katsayıları kritik kalite karakteristiklerinin hastaların aldıkları hiz-
met kalitesi ile olan ilişkileri, etki derecelerine göre sırasıyla doktorlar kriteri 
için 0.606, sistem kriteri için 0.486, personel kriteri için 0.421, hız kriteri ve 
güven kriteri için 0.331, temizlik kriteri için 0.260 ve fiziksel donanım kriteri 
için 0.250 olduğu görülmektedir.  
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Analiz aşamasında toplanan veriler ile DPMO’nun hesaplanması sayesinde 
hataların incelenmesi gerekmektedir. DisPMO hesaplanırken baz alınan tolerans 
limitleri, hastaların aldıkları hizmet kalitesi ile yedi ana kriter CTQ arasındaki 
korelasyonlar göz önünde bulundurularak Tıp merkezi yöneticileriyle görüşüle-
rek belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda doktorlar ve sistem boyutunun 
hasta memnuniyetini en çok etkilediği görülmektedir. Bu varsayımla elde edilen 
her bir  di  değeri için, algının beklentiyi karşılayamadığı (di < 0) her bir durum 
hata olarak ele alınmıştır. Burada di’ler anket ile elde edilen Serqual puanlarını 
ifade eder. 

Bu aşamada ayrıca hastanın kapıdan girmesiyle çıkışına kadar olan süreçte hasta 
memnuniyetini etkileyen kalite karakteristiklerinin kök neden analizi yapılmış-
tır. Beyin fırtınası toplantıları ile gerçekleştirilen kök neden analizi sonucunda 
elde edilen problemlerin asıl nedenlerini tanımlamak ve doğrulamak için, para-
metrik olmayan verilere sahip ikiden fazla grubun ölçümlerinin karşılaştırılma-
sında kullanılan bir yöntem olan Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskal-
Wallis testini uygulamak için, verilerin en azından aralıklı bir ölçekle saptanmış 
olması ve sürekli bir dağılımdan rastgele seçilmiş örnekler olması gerekir. 
Kruskal Wallis Testi, parametrik tek yönlü varyans analizinin parametrik olma-
yan alternatifidir (Özdamar, 1999: 534). Varyans analizi, hizmet alınan polikli-
nik ve sahip olunan sosyal güvence ile tüm sorular ve boyutlar arasında yapıl-
mıştır. Analiz sonucunda anlamlı farklılık bulunan ilişkiler aşağıda Tablo.6’da 
gösterilmiştir. 

Tablo 6. Kruskal-Wallis H testi sonuçları  

 Sig. Ho 
H0 = Farklı poliklinik hizmeti alan hastaların “Muayene için bekleme 
süresi makuldür” sorusuna verdikleri puanlar arasında farklılık yoktur..  

0,001 Red 

H0 = Farklı poliklinik hizmeti alan hastaların doktorlar boyutuna verdik-
leri puanlar arasında farklılık yoktur. 

0,000 Red 

H0 = Farklı poliklinik hizmeti alan hastalar ile “Sağlık hizmeti uygun 
saatlerde sunulur.” sorusuna verdikleri puanlar arasında farklılık yoktur. 

0,025 Red 

H0 = Farklı sosyal güvencesi olan hastaların “İyi ve sistemli bir hizmet 
prosedürü vardır.” sorusuna verdikleri puanlar arasında farklılık yoktur. 

0,001 Red 

H0 = Farklı sosyal güvencesi olan hastaların “Hasta kayıtları ve fatura 
bilgilerinin hatasız tutulmasında çok titizdir.” sorusuna verdikleri puan-
lar arasında farklılık yoktur. 

0,000 Red 

H0 = Farklı sosyal güvencesi olan hastaların “Katkı payları doğru mik-
tarlarda alınır ve bilgilendirilir” sorusuna verdikleri puanlar arasında 
farklılık yoktur. 

0,028 Red 

H0 = Farklı sosyal güvencesi olan hastaların personel boyutuna verdikle-
ri puanlar arasında farklılık yoktur. 

0,030 Red 

Tablo.6’nın ilk sırasındaki hipotez için p < 0,05 şartını karşılandığından, hizmet 
alınan poliklinik ile muayene için bekleme süresi puanları arasındaki ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bulgulardan hareketle  
H0 hipotezi reddedilmiş ve farklı polikliniklerde tedavi gören hastaların “Mua-
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yene için bekleme süresi makuldür” sorusuna verdikleri puanlar arasında anlam-
lı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo.6’daki diğer hipotezler ben-
zer şekilde yorumlanır. 

3.4. İyileştirme Aşaması 

İyileştirme aşamasında yapılacak iyileştirmelere, analiz aşamasında belirlenen 
sigma seviyesi en düşük olan boyutlardan başlanılmıştır. Tablo.7’de iyileştirme 
öncesi yedi boyut için sigma seviyeleri görülmektedir. Tablo.7’de en düşük 
sigma seviyesine sahip “Doktorlar” boyutu ile ilgili iyileştirme başlıkları belir-
lenmiştir. Daha sonra diğer boyutlar için de en yüksek simga seviyesine sahip 
boyuta doğru iyileştirmeler sırasıyla değerlendirilmiştir. İyileştirmelerin neler 
olacağını belirleyebilmek için üst yönetim ve birim sorumluları bir araya gele-
rek toplantılar gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma ile elde edilen veriler bu toplan-
tının girdilerini oluşturmuştur. Yapılan bu değerlendirme toplantıları sonucunda 
sırasıyla aşağıdaki iyileştirmelerin yapılmasına karar verilmiştir, 

 Doktorlar boyutunun iyileştirilmesi için: Kulak burun boğaz doktorunun 
değiştirilmesi 

 Sistem boyutunun iyileştirilmesi için: ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi-
nin kurulması. Tıbbi sekreterler ve hasta kayıt elemanları arasındaki bilgi 
akışının düzenli ve doğru işlemesi için hastane otomasyon programında yer 
alan haberleşme kanalının açılması 

 Servis sürelerinin iyileştirilmesi için: Hasta kabulde numaratör sisteminin 
kurulması. Evrak eksiklerinin giderilmesi (hasta geri dönüşlerinin azaltılması 
için) için otomasyon sisteminin hazırlanması 

 Güven boyutunun iyileştirilmesi için: Fiyatların, SGK ve TTB’nin yayınla-
dığı işlem fiyatları baz alınarak kalem kalem karşılaştırılması, kontrol edil-
mesi ve düzeltilmesi. Anlaşmalı kurumlarla olan sözleşmelerin tekrar incele-
nip anlaşma fiyatlarının sistemde güncelleştirilmesi 

 Personel boyutunun iyileştirilmesi için: Personelin kılık kıyafetinin düzen-
lenmesi ve yaka kartlarının zorunlu hale getirilmesi 

 Temizlik boyutunun iyileştirilmesi için: Tuvalet kapılarına, temizlik persone-
li tarafından saat başı yapılan temizliğin ardından doldurulup imzalanması 
gereken saatlik çizelgelerin asılması ile temizliğin takip edilmesi 

 Fiziksel donanım boyutunun iyileştirilmesi için: İç hastalıkları poliklinik 
odasının yerinin değiştirilmesi  

3.5. Kontrol Aşaması 

İyileştirme aşamasında karar verilen tüm iyileştirmeler altı ay içersinde gerçek-
leştirilmiştir. Yapılan iyileştirmelerin hastalar üzerindeki etkilerini değerlendir-
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mek için anket çalışması tekrar 250 örneklemden oluşan hasta grubuna uygu-
lanmıştır. İyileştirme sonrası yapılan anket tekrarı sonucunda elde edilen veriler 
yeniden değerlendirilerek sürece ait DisPMO ve sigma seviyeleri değerleri he-
saplanmıştır. 

Tablo 7. İyileştirme öncesi ve sonrası süreç sigma seviyeleri 

 
İYİLEŞTİRMEDEN 
ÖNCE  

İYİLEŞTİRMEDEN  
SONRA  

KRİTİK KALİTE KA-
RAKTERİSTİKLERİ 

BOYUT İÇİ SİGMA 
SEVİYELERİ 

 BOYUT İÇİ  
SİGMA SEVİYELERİ

% 
DEĞİŞİM 

Fiziksel donanım boyutu 3,424 3,686 0,08 
Doktorlar boyutu 2,415 2,598 0,08 
Personel boyutu 3,126 3,120 0,00 
Servis süreleri boyutu 2,646 2,723 0,03 
Güven boyutu 2,905 3,055 0,05 
Temizlik boyutu 3,381 3,206 -0,05 
Sistem boyutu 2,423 2,668 0,10 

 
İYİLEŞTİRMEDEN 
ÖNCE  

İYİLEŞTİRMEDEN  
SONRA   

Genel Süreç Sigma 
Seviyesi 

2,738 2,874 0,05 

 

Tablo.7 incelendiğinde fiziksel donanım boyutunda, sigma seviyesinin 
3,424’den 3,686’e yükselerek %8 oranında bir iyileşme sağlandığı görülmekte-
dir. Doktorlar boyutu incelendiğinde sigma seviyesinin 2,415’den 2,59’e yükse-
lerek %8 oranında bir iyileşme sağlandığı görülmektedir. Personel boyutu ince-
lendiğinde iyileştirmeden önce elde edilen sigma seviyesinin 3,126 iken iyileş-
tirmeden sonra 3,120 olduğu görülmektedir. Bu gerilemenin nedeni olarak per-
sonel değişikliğinin sık olması ve yeni gelen personelin oryantasyon sürecinin 
uzun olması olduğu düşünülmektedir. Servis süreleri boyutu incelendiğinde 
sigma seviyesinin 2,646’dan 2,723’e yükselerek % 3 oranında bir iyileşme sağ-
landığı görülmektedir. Yapılan iyileştirmeler sonunda bu oranın az miktarda 
yükselmesinin nedeni merkeze gelen günlük hasta sayısının bir önceki döneme 
göre %30 oranında artış göstermesi olduğu düşünülmektedir. Güven boyutu 
incelendiğinde sigma seviyesinin 2,905’den 3,055’e yükselerek %5 oranında bir 
iyileşme sağlandığı görülmektedir. Temizlik boyutu incelendiğinde sigma sevi-
yesinin, 3,381’den 3,206’a düşerek % 5 oranında bir azalış olduğu görülmekte-
dir. Bu düşüşün nedeni faaliyete geçirilen iyileştirme eyleminin takibinin yapı-
lamaması ve sürekliliğinin sağlanamamasıdır. Sistem boyutu incelendiğinde 
sigma seviyesinin 2,423’den 2,668 seviyesine yükselerek %10 oranında bir artış 
olduğu görülmektedir. Son olarak; genel süreç sigma seviyesi, yapılan iyileştir-
meler sonucunda 2,738’den 2,874’e yükselerek % 5 oranında artmıştır.  
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4. SONUÇ  

Özellikle son on yılda ülkemizde yaşanan gelişmeler sonucu sağlık sektöründe 
hizmet veren özel sağlık işletmelerinde büyük artış görülmektedir. Bununla 
birlikte kamuya ait sağlık kuruluşlarında gerçekleşen fiziksel ve yönetsel iyi-
leşmelerin paralelinde, hastalar için kolay ulaşılabilir ve kalite düzeyi yüksek 
sağlık hizmetlerine ulaşma imkanı doğmuştur. Bununla birlikte, sağlık hizmet-
leri ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler ve hastaların da bilinç düzeylerindeki 
artışlardan dolayı hem özel sektörde, hem de devlet sektöründe faaliyet gösteren 
tüm sağlık kuruluşları için gerçekten zorlu bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bu 
nedenle tüm sağlık kuruluşları sundukları hizmet kalitesini artırmaya yönelik 
çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Bu çalışmada, dünyada yaygın kullanımı olan 
Altı Sigma yönteminin sağlık işletmelerinde kullanılabilirliği incelenmiştir. 
Uygulama Altı Sigma iyileştirme döngüsü olan TÖAİK’in adımlarına uygun 
olarak gerçekleşmiştir. Uygulama kısmında ilk olarak SIPOC çalışması ile hiz-
met sürecinin işleyişi izlenmiştir. SIPOC ile sürecin girdisi, çıktısı ve tedarikçi-
leri detaylı olarak incelenmiştir. SIPOC ile hizmet süreci net bir şekilde görül-
düğünden eksik noktaların neler olduğu konusunda da fikir vermiştir.  

Hizmet sektöründe sürecin performansını belirleyen DPMO ve sigma seviyele-
rinin hesaplanması üretim sektöründe olduğu gibi kolay olmamaktadır. Üretim 
sektöründe, ürünler için alt ve üst sınırların dışında kalan değerler hatalı olarak 
değerlendirilmekte ve bu sınırları aşan hatalı ürün sayısı ile DPMO ve sigma 
seviyeleri hesaplanmaktadır. Hastanelerdeki hizmetler ele alındığında alt ve üst 
sınırların ifade ettiği kavramlar farklılık göstermektedir. Örneğin, dahiliye po-
likliniğinde ortalama muayene süresini 10 dakika olduğu ve alt sınırın 8 dakika–
üst sınırın 12 olduğu bir durumda, muayene süresinin 12 dakikayı geçmesi du-
rumunda hata (müşteri tarafından istenmeyen durum) olduğunu düşünmek ve 
DPMO hesaplamalarını yapmak son derece yanlış olur. Uygulamanın yapıldığı 
Tıp merkezinde dahiliye polikliniğinde muayene olan ve muayene süreleri nor-
mal süreyi geçen hastalarla yapılan görüşmelerde hemen hemen hepsinin bu 
durumdan memnun olduğu tespit edilmiştir. Bu tespite göre Tıp merkezinde 
muayene süresi üst sınırı geçen hastalar için hatalı bir durum olduğu mantığı ile 
DPMO ve sigma seviyeleri hesaplansaydı, son derece yanıltıcı sonuçlar elde 
edilecekti. Bu duruma çözüm bulmak için yapılan literatür araştırması sonucun-
da hastaların hizmeti değerlendirirken mutsuz (tatmin olmadığı) durumlara göre 
DPMO hesabı yapabilen, DisPMO’dan yararlanılmıştır. Bu kavramla hastaların 
mutsuz olduğu durumların sayısı tespit edilmiş ve bu sayede de sigma seviyesi 
hesaplanmıştır. Hastaların mutsuz olması durumlarını tespit edebilmek için 
DisPMO formülünde yer alan di’ler hesapanmıştır. di değerleri Servqual puan-
larını ifade etmektedir. Bu puanları elde edebilmek için Servqual’in standart 22 
sorusunun yanında, sağlık sektöründe kullanılmış çalışmalarda incelenerek soru 
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sayısı 36’ya çıkarılmıştır. Buradaki amaç, hizmet sektörünün genelini ölçmeye 
yarayan Servqual sorularına, sağlık sektörünün hizmet kalitesini daha iyi ölç-
meye yarabilecek sorular ekleyerek, çalışmanın daha güçlü yapıya kavuşmasını 
sağlamaktır.  

Servqual soruları 250 hastaya uygulanmış ve hastaların Tıp merkezi ile ilgili 
hizmetlerinden hizmeti aldıktan sonraki (algılanan) ve hizmeti almadan önceki 
(beklenen) beklediği kalite düzeyleri düzeyleri belirlenmiştir. Bu iki değerlen-
dirme arasındaki fark di’ler ile ifade edilmiştir. di’lerin eksi değerleri hata 
(memnuniyetsiz) olarak değerlendirilmiş ve DisPMO formülü ile milyonda hata 
fırsatları ve bu sayede de sigma seviyeleri hesaplanabilmiştir. Burada en çok 
zorlanılan nokta anketlerin yapılması aşamasında yaşanmıştır. Tıp merkezinde 
hizmet alan kişiler bir hastalık için geldiklerinden genellikle anket sorularına 
zaman ayırmak istememişlerdir. Bu sorunu çözmek için sadece anketlerle ilgi-
lenen bir eleman ayrılmış ve hastaların anketleri doldurması için özel bir ofis 
oluşturulmuştur. Bu uygulama sayesinde anketlerin sağlıklı bir şekilde yapılma-
sı gerçekleşmiştir. 

Anket çalışması ile toplanan verilerin faktör analizleri yapılmış ve boyutlar 
oluşturulmuştur. Yine, verilerin faktör analizine uygunluğu ve veri sayısının 
yeterliliği de test edilmiştir. Veriler analiz edilirken öncelikle sorulara verilen 
cevapların ortalamaları alınmış ve Tablolarla sunulmuştur. Sorulardan hareketle 
pek çok durum hipotez testleri ile değerlendirilmiştir. İlk olarak, hastaların Tıp 
merkezini seçmelerinde demografik özelliklerin farklılık yaratıp yaratmadığı ki-
kare testi ile incelenmiştir. Daha sonra, farklı poliklinik hizmeti alan hastaların 
bekleme süresinin, boyutu başta olmak üzere tüm boyutlar için farklılık yaratıp 
yaratmadığı Kruskal-Walis H testi ile incelemiş ve tüm hipotezler için farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. İyileştirme aşamasında, üst yönetim ve birim sorumlu-
ları bir arya gelmiş ve çalışmanın bu aşmasına kadar olan verileri inceleyerek, 
yapılması gereken iyileştirme başlıklarını belirlemişlerdir. Bu iyileştirme çalış-
maları 6 ay sürmüştür. Bu sürenin sonunda tekrar 250 hasta ile görüşülmüş ve 
sigma seviyeleri hesaplanmıştır. Tablo.7’de iyileştirme öncesi ve sonrası sigma 
seviyeleri görülmektedir. Temizlik ve personel boyutu dışında tüm boyutlar için 
%3 ile % 10 arasında iyileşme gerçekleşmiştir. Bu iyileşmenin devam edebil-
mesi ancak Tıp merkezinde iyileştirme çalışmalarının devamı ile mümkündür. 
Personel boyutunun değişiklik göstermemesi normal bir durum olarak yorum-
lanmıştır. Çünkü iyileştirme çalışmalarında altı aylık bir süre personelin bilinç-
lenmesi için yetersiz kalmıştır. Çalışmaların devam ettirilmesi durumunda per-
sonel boyutunda da önemli iyileştirmeler olacağı varsayılmaktadır. Yine temiz-
lik boyutundaki düşüşün, iyileştirme çalışmalarının takip edilmemesinden kay-
naklandığıdır. Gelecekte uygulayıcılar tarafından Tıp merkezinde gerçekleşen 
bu çalışma farklı sağlık kuruluşlarında da uygulanarak modelin geçerliliği ince-
lenmelidir. Yine çalışma için sayfa sınırlamasından dolayı, SIPOC diyagramı, 
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faktör analizi ile ilgili Tablolar, spearman korelasyon Tabloları ve hipotezlerin 
bir kısmı sunulamamıştır. Sonuç olarak, hasta isteklerinin iyi analiz edilmesi ve 
yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, hasta memnuniyetinde bir yükselme 
yaşanmıştır. Bu çalışmaların devam ettirilmesi durumda, Tıp merkezinin hasta 
sayılarındaki artışlarının da belirlenmesi gerekmektedir.  
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İletişim Becerileri: Sağlık Hizmetleri  
Meslek Yüksekokulu Öğrencileri  
Üzerinde Bir Araştırma 

 
Hacer DİKMETAŞ1 

Elif DİKMETAŞ YARDAN2 

ÖZET 
Çalışmanın amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin 
iletişim becerileri algılamalarının ölçülmesidir. Çalışmanın evrenini Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreter-
lik, İlk ve Acil Yardım ve Anestezi Programı öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma Mart 
– Nisan 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma tüm evrene (n=325) uygulanmıştır. 
Değerlendirmeye alınan anket sayısı n=239 (%74)’dür. Çalışmanın yapılmasında 
Ersanlı ve Balcı Çelik tarafından 1998 yılında oluşturulan İletişim Becerileri Envanteri 
kullanılmıştır. İletişim Becerileri Envanteri 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar, zihin-
sel, duygusal ve davranışsal boyuttur. Ölçeğin Cronbach Alfa Güvenirlik katsayısı 
α:0,718 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin zihinsel, duygusal ve davranışsal iletişim 
becerileri boyutlarına verdikleri ifadelere bakıldığında, en fazla katıldıkları boyut dav-
ranışsal boyut, en az katıldıkları boyut ise duygusal boyut bulunmuştur. 
Öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıfları, kardeş sayıları, çalışıp çalışmadıklarına göre zihin-
sel, duygusal ve davranışsal iletişim becerileri boyutlarına verdikleri ifadelerde anlamlı 
farklılıklar bulunmamıştır. Ancak, programları ve mezun oldukları liselere göre bu 
boyutlara verdikleri ifadelerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anestezi programında 
okuyan öğrencilerin, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile İlk ve Acil 
Yardım programında öğrencilerine göre duygusal boyuta daha fazla katıldıkları gözlem-
lenmiştir. Ayrıca Sağlık Meslek Lisesi ile Genel Lise mezunları öğrencilerin, duygusal 
boyuta daha fazla katıldıkları bulunmuştur. Öğrencilere insan hayatında iletişimin ne 
derecede önemli olduğu sürekli vurgulanmalı, bütün programların müfredat programla-
rına iletişim dersi konulmalı ya da varolan iletişim ile ilgili dersler düzenli olarak gün-
celleştirilmelidir.  
Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Zihinsel İletişim, Duygusal İletişim, Davranış-
sal İletişim 

                                                            
1  Ahmet Yesevi Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon ABD. Yüksek Lisans Mezunu, hdikmetas@hotmail.com 
2  Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, elifdikmetas@hotmail.com 
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ABSTRACT 
Purpose of this study is to measure perceptions of communication skill sof student 
sattending Vocational College of Health Services. The universe of study considered  
n =325 person that Medical Documentation and Secretarial (I. and II. Teaching), 
Emergency and First Aid Programand Anesthesia Program students in a Health Services 
Vocational School, Black Sea Region, Turkey. The sample of the study is n =239(74%). 
In this study used Communication Skills Inventory that created in1998 by Ersanlı and 
Balcı Çelik. Communication Skills Inventoryis composed ofthreesub-dimensions. These 
are mental, emotional, and behavioral dimension. The Cronbach alpha reliability 
coefficientα: 0.718. It was found students' degrees of participation forperceptions 
ofcommunication skills that behavioral, mental, andemotional, respectively.  

It wasn’t found signific ant differences in perceptions of mental, emotional, and 
behavioral aspects according to students' gender, age, class, number of siblings, status 
of employment except program sand graduated high school programs. Anesthesia Prog-
ram Students and graduated from vocational high school of health were 
participatedemotionalaspect more than Medical Document ationand Secretarial Program 
and Emergency and First Aid Program Students and graduated from general high 
school. Constantlyemphasized to students that how important communication in human 
life, it should be located communication lesson in curriculum sorexisting 
communication lessons be up datedregularly. 

Key Words: Communication Skills, Mental Communication, Emotional 
Communication, Behavioral Communication. 
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1. GİRİŞ 

İnsanların, yaşamları süresince amaçlarına ulaşabilmeleri iletişim kurabilmeleri 
ile mümkündür. İnsanın kendi kendisiyle gideremeyeceği ihtiyaçları, çözeme-
yeceği problemleri ortadan kaldırmak ancak iletişim ile olmaktadır. İletişimde 
bilgi, düşünce ve görüşler, kaynaktan hedefe doğru sözlü, yazılı ve sözsüz ileti-
şim şeklinde olabilir (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2011: 55). İletişim becerisi, “ki-
şinin gönderdiği mesajları doğru kodlaması ve iletmesi, aldığı mesajları hatasız 
şekilde anlamlandırmasına yarayan etkili tepki verme ve etkin dinleme, empati 
yapabilme becerilerinin tümüdür (Çetinkaya ve Alparslan, 2011: 367). Konu 
sağlık olduğunda sağlık personelinin kendi aralarında ve hastalar ile kurulacak 
iletişimi oldukça önemlidir. Sağlık personeli ve hasta arasındaki iletişim hasta-
nın yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, kültür gibi içeriksel ve yapısal faktörlere göre 
değişmektedir. Aynı zamanda hekimlerin sosyal nitelikleri de iletişimi etkile-
mektedir (Harvey, 2008: 60; Thornton ve ark., 2011: e201; Patrick, 1998: 35). 
Özellikle aynı olay ya da hastalık için sağlık personeli ile hastanın farklı terim-
ler kullanmaları, hastanın sağlık personelinin kullandığı dili anlayamaması te-
davinin etkinliğini azaltmakta ve bazı iletişim sorunları ortaya çıkarmaktadır. 
Bu nedenle sağlık personelinin hasta ile, hastanın anlayabileceği terimleri kulla-
narak iletişim kurması gerekmektedir (Tengilimoğlu, 2001: 91). Hastanelerde 
öfke, panik ve kayıp yaşayan hastalarla iletişim kurarken sağlık personeli empa-
ti kurarak iletişim kurmalıdır. Hastaların yaşı da iletişim kurarken önem taşı-
maktadır. Yaşı küçük olan çocuklarla iletişim de özen istemektedir (Ataklı ve 
Dikmetaş, 2001: 66, 69-72).  
Hastanelerde sadece sağlık personeli hasta arasında iletişimin yanısıra sağlık 
personelinin birbirleri ile olan iletişimi de önem taşımaktadır. Hastanelerde ekip 
çalışması oldukça fazladır. Bu nedenle hastanelerde ekip ruhunu geliştirmek 
için iletişim becerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.  
Sağlık personeli ile hasta arasındaki iletişimin vermiş olduğu güven, karşılıklı 
anlayış ve sosyal destek, sağlık çıktıları üzerinde pozitif etki yapmaktadır 
(Street Jr, 2009: 295). İletişimi geliştirmek için sağlık personelinin öğrenimi 
süresince multidisipliner eğitim verilmesi gereklidir (Faulkner, 2001: 227). Ay-
rıca sağlık personeli ile hasta iletişiminde gürültü en aza indirgenilmeli, zaman 
baskısı ortadan kaldırılmalı, dinleyicilerin aktif dinleyici olması sağlanmalı, 
şeffaf yönetim politikası izlenilmeli, semboller dikkate alınmalı, hareketler ile 
sözcükler arasında tutarlılık olmalı, empatik yaklaşım sergilenmeli, iletişim 
teknolojileri aktif kullanılmalıdır (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2011: 69, 70).  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı  

Çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin 
iletişim beceri algılamaları ölçülmüştür.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (I. ve II. Öğretim), İlk ve 
Acil Yardım ve Anestezi Programında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Ça-
lışmanın yapılması için ilgili kurumdan izin alınmıştır. Çalışma Mart-Nisan 
2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma tüm evrene (n=325) uygulanmıştır. 
Ulaşılma oranı %74’dür.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın yapılmasında Ersanlı ve Balcı Çelik tarafından 1998 yılında oluştu-
rulan İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır (1998: 7-11). İletişim Becerile-
ri Envanteri 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar, zihinsel, duygusal ve davranış-
sal boyuttur. Çalışmada 1-Hiç Katılmıyorum’dan 5-Tamamen katılıyorum’a 
doğru giden 5’li likert yöntemi kullanılmıştır. Anketin geçerlilik ve güvenirliği 
yapılmıştır. Cronbach Alfa Güvenirlik katsayısı α:0,718 olarak bulunmuştur.  

2.4. Hipotezler 

Aşağıda çalışma hipotezleri bulunmaktadır. Bunlar; 
Hipotez 1. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre iletişim beceri envanteri boyutları 
algılamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
Hipotez 2. Öğrencilerin yaşlarına göre iletişim beceri envanteri boyutları algı-
lamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  
Hipotez 3. Öğrencilerin programlarına göre iletişim beceri envanteri boyutları 
algılamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  
Hipotez 4. Öğrencilerin kardeş sayılarına göre iletişim beceri envanteri boyutla-
rı algılamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  
Hipotez 5. Öğrencilerin sınıflarına göre iletişim beceri envanteri boyutları algı-
lamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  
Hipotez 6. Öğrencilerin çalışıp çalışmadıklarına göre iletişim beceri envanteri 
boyutları algılamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  
Hipotez 7. Öğrencilerin mezun oldukları liselere göre iletişim beceri envanteri 
boyutları algılamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Tanımlayıcı Bulgular 

Tablo 1’de bağımsız değişkenlere ilişkin tanımlayıcı bulgular verilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik-Sosyokültürel Özelliklerine Göre Dağılımı (n=239) 

Özellikler   n % 
Kadın 164 68,6 

Cinsiyet 
Erkek 75 31,4 
≤19 Yaş  85 35,6 
20 Yaş 98 41,0 Yaş 
≥21 Yaş 56 23,4 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  
Programı (TDSP) 145 60,7 
İlk ve Acil Yardım Programı (İAYP) 55 23,0 Program 

Anestezi Programı (AP) 39 16,3 
≤2 Kardeş  83 34,7 
3-4 Kardeş 110 46,0 Kardeş Sayısı 
≥5 Kardeş 46 19,2 
I. Sınıf  109 46,2 Sınıfı 

 II. Sınıf 127 53,8 
Evet 65 27,4 Çalışıp  

Çalışmadığı Hayır 172 72,6 
Sağlık Meslek Lisesi 139 58,2 
Ticaret Lisesi  50 20,9 
Genel Lise 32 13,4 

Hangi Lise  
Mezunu Olduğu 

Diğer 18 7,5 

Öğrencilerin %68,6 kadın, %41,0 20 yaş, %60,7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sek-
reterlik, %23,0 İlk ve Acil Yardım Programı, %16,3 Anestezi Programı, %46,2 
I. sınıf, %53,8 II. sınıf, %46,0 3-4 kardeş, %27,4 gelir getiren bir işte çalışmak-
ta, %58,2’si Sağlık Meslek Lisesi, mezunu idi (Tablo 1). 

Tablo 2’de ankete katılan öğrencilerin iletişim becerileri boyutları ortalamaları 
bulunmaktadır. 

Tablo 2. Öğrencilerin İletişim Becerileri Boyutları Puanları 

Boyutlar Sayı Minimum Maksimum Ortalama Standart 
Sapma 

Zihinsel Boyut 239 2,47 4,73 3,57 0,40 
Duygusal Boyut 239 2,27 4,43 3,27 0,44 
Davranışsal Boyut 239 2,47 4,93 3,65 0,44 

Öğrenciler iletişim becerileri boyutlarından en yüksek davranışsal boyut, en 
düşük ise duygusal boyuta puan vermiştir(Tablo 2). 
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Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre İletişim Becerileri Boyutları Algılamaları 

İletişim Becerileri Boyutları Cinsiyet n ort. s.s. p* 

Kadın 164 3,56 0,39 
Zihinsel Boyut 

Erkek 75 3,60 0,44 
0,489 

Kadın 164 3,27 0,43 
Duygusal Boyut 

Erkek 75 3,26 0,45 
0,786 

Kadın 164 3,64 0,43 
Davranışsal Boyut 

Erkek 75 3,68 0,46 
0,551 

*t testi (İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi) 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre iletişim becerileri envanteri boyutlarına verdik-
leri ifadelerde farklılık bulunmamıştır (Tablo 3). Hipotez 1 reddedilmiştir. 
Günay’ın yaptığı çalışmada da sınıf yönetiminde öğretmenlerin iletişim beceri-
leri üzerinde yapmış olduğu yüksek lisans tezinde öğretmenlerin cinsiyetlerine 
göre iletişim beceri algılamalarında farklılık olmadığını bulmuştur (2003: 1). 
Dilekmen ve arkadaşları da eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyetlerine göre 
herhangi bir fark bulamamıştır (2008: 226).  

Tablo 4. Öğrencilerin Yaş, Programlarına ve Kardeş Sayısına  
Göre İletişim Becerileri Boyutları Algılamaları 

İletişim 
Becerileri 
Boyutları 

Yaş n ort. s.s. p* Programı n ort. s.s. p* 
Kardeş 
Sayısı 

n ort. s.s. p 

≤19 Yaş  85 3,59 0,40 TDSP 145 3,52 0,40 ≤2  83 3,56 0,40 

20 Yaş 98 3,59 0,42 İAYP 55 3,65 0,40 3-4  110 3,57 0,42 

≥21 Yaş 56 3,53 0,39 AP 39 3,66 0,42 ≥5  46 3,61 0,40 

Zihinsel 
Boyut 

 

Toplam 239 3,57 0,40 

0,576 

Toplam 239 3,57 0,40 

0,050 

Toplam 239 3,57 0,40 

0,775 

≤19 Yaş  85 3,30 0,45 TDSP 145 3,22 0,40 ≤2  83 3,24 0,49 

20 Yaş 98 3,20 0,42 İAYP 55 3,22 0,42 3-4  110 3,29 0,41 

≥21 Yaş 56 3,33 0,44 AP 39 3,48 0,54 ≥5  46 3,24 0,65 

Duygusal 
Boyut  

 

Toplam 239 3,27 0,44 

0,132 

Toplam 239 3,27 0,44 

0,000 

Toplam 239 3,27 0,28 

0,665 

≤19 Yaş  85 3,66 0,42 TDSP 145 3,63 0,45 ≤2  83 3,63 0,43 

20 Yaş 98 3,65 0,45 İAYP 55 3,67 0,42 3-4  110 3,67 0,46 

≥21 Yaş 56 3,65 0,47 AP 39 3,73 0,44 ≥5  46 3,66 0,42 

Davranışsal 
Boyut 

Toplam 239 3,65 0,44 

0,995 

Toplam 239 3,65 0,44 

0,462 

Toplam 239 3,65 0,44 

0,833 

*ANOVA Testi 
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Öğrencilerin yaşlarına göre iletişim becerileri envanteri boyutlarına verdikleri 
ifadelerde farklılık bulunmamıştır (Tablo 4). Ancak programlarına göre bakıldı-
ğında duygusal boyutta (p<0,001) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Gruplar 
arasındaki farklılıklara bakıldığında TDSP ile AP öğrencileri arasında (p:0,004) 
anlamlı farklılık bulunmuştur. İAYPile AP’ı öğrencileri arasında (p:0,046) an-
lamlı farklılık bulunmuştur. Hipotez 2 red, hipotez 3 kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin kardeş sayılarına göre iletişim becerileri envanteri boyutlarına 
verdikleri ifadelerde farklılık bulunmamıştır. Hipotez 4 reddedilmiştir. Yaptı-
ğımız çalışmada olduğu gibi Bingöl ve Demir’in Amasya’da ebelik ve hemşire-
lik öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada da kardeş sayısının iletişim becerile-
rinde farklılık oluşturmadığı bulunmuştur (2011:157).  

Tablo 5. Öğrencilerin Sınıflarına ve Çalışıp Çalışmadıklarına  
Göre İletişim Becerileri Boyutları Algılamaları 

İletişim  
Becerileri 
Boyutları 

Sınıfı n ort. s.s. p* 
Çalışıp  
Çalışmadığı 

n ort. s.s. p* 

1. Sınıf 109 3,55 0,39 Çalışanlar 65 3,59 0,43 Zihinsel 
Boyut 2. Sınıf 127 3,61 0,42 

0,251
Çalışmayanlar 172 3,56 0,39 

0,594 

1. Sınıf 109 3,25 0,44 Çalışanlar 65 3,25 0,46 Duygusal 
Boyut 2. Sınıf 127 3,29 0,43 

0,482
Çalışmayanlar 172 3,27 0,42 

0,723 

1. Sınıf 109 3,63 0,41 Çalışanlar 65 3,60 0,43 Davranışsal 
Boyut 2. Sınıf 127 3,68 0,47 

0,387
Çalışmayanlar 172 3,67 0,44 

0,313 

 

*t testi (İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi) 

Öğrencilerin sınıflarına göre iletişim becerileri envanteri boyutlarına verdikleri 
ifadelerde farklılık bulunmamıştır (Tablo 5). Hipotez 5 reddedilmiştir. Bu ça-
lışmada olduğu gibi Pehlivan’ın 592 öğretmen adayı üzerinde yaptığı çalışmada 
da, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık bulunmazken, 1. 
Sınıf ile 4. Sınıf arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Pehlivan, 2005: 21). 
Dilekmen ve arkadaşları tarafından eğitim fakültesi öğrencilerine yapılan çalış-
mada da sınıf düzeylerine göre anlamlı fark bulunmamıştır (2008: 227). 

Öğrencilerin çalışıp çalışmadıklarına göre iletişim becerileri envanteri boyutla-
rına verdikleri ifadelerde farklılık bulunmamıştır. Hipotez 6 reddedilmiştir. An-
cak, Tutuk ve arkadaşlarının hemşirelik öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada 
çalışan ve çalışmayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Tutuk 
ve ark., 2002: 38).  
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Tablo 6. Öğrencilerin Mezun Oldukları Lise’ye Göre İletişim  
Becerileri Boyutları Algılamaları 

İletişim Becerileri  
Boyutları 

Mezun Olduğu Lise n ort. s.s. p* 

Sağlık Meslek Lisesi 139 3,63 0,40 
Ticaret Lisesi  50 3,54 0,40 
Genel Lise 32 3,47 0,35 
Diğer 18 3,40 0,49 

Zihinsel Boyut 
 

Toplam 239 3,57 0,40 

0,053 

Sağlık Meslek Lisesi 139 3,31 0,45 
Ticaret Lisesi  50 3,14 0,39 
Genel Lise 32 3,34 0,40 
Diğer 18 3,09 0,41 

Duygusal Boyut  
 

Toplam 239 3,27 0,44 

0,015 

Sağlık Meslek Lisesi 139 3,69 0,43 
Ticaret Lisesi  50 3,61 0,44 
Genel Lise 32 3,69 0,47 
Diğer 18 3,46 0,45 

Davranışsal Boyut 

Toplam 239 3,65 0,44 

0,166 

*Kruskal-Wallis Testi 

Öğrencilerin mezun oldukları liseye göre sadece duygusal boyutta (p<0,001) 
anlamlı farklılık bulunmuştur. Duygusal boyut düzeyinde Sağlık Meslek Lisele-
ri ile Diğer Lise mezunları arasında (p=0,045), Genel Lise ile Diğer Lise Me-
zunları arasında (p=0,047) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Hipotez 7 kabul 
edilmiştir. Tutuk ve arkadaşlarının hemşirelik öğrencileri üzerinde yapmış ol-
duğu çalışmada ise öğrencilerin mezun oldukları liselere göre herhangi bir fark-
lılık bulunmamıştır (Tutuk ve ark, 2002: 38). 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin 
iletişim beceri algılamaları ölçülmüştür.  
Öğrencilerin zihinsel, duygusal ve davranışsal iletişim becerileri boyutlarına 
verdikleri ifadelere bakıldığında, en fazla katıldıkları boyut davranışsal boyut, 
en az katıldıkları boyut ise duygusal boyut bulunmuştur. 
Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıfları, kardeş sayıları, çalışıp çalışmadıkla-
rına göre zihinsel, duygusal ve davranışsal iletişim becerileri boyutlarına verdik-
leri ifadelerde anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Ancak, programları ve mezun 
oldukları liselere göre bu boyutlara verdikleri ifadelerde anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Anestezi programı öğrencilerin, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre-
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terlik Programı ile İlk ve Acil Yardım programı öğrencilerine göre duygusal 
boyuta daha fazla katıldıkları gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, Anestezi Program 
öğrencilerinin staj uygulamalarında karşılaştıkları hastaların durumlarının daha 
ağır olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca Genel Lise mezunuve Sağlık Meslek 
Lisesi mezunu öğrencilerin Diğer Lise Mezunu öğrencilere göre duygusal boyu-
ta daha fazla katıldıkları bulunmuştur. Bunun nedenleri arasında Sağlık Meslek 
Lisesi mezunu öğrencilerin lise düzeyinde de staj uygulamalarına katılmaları ve 
hasta ile daha fazla iletişim kurmaları sayılabilir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler aşağıda belirtilmiştir. 

 Öğrencilerin iletişim becerileri iyi düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin ders 
müfredat programlarına iletişim dersi konulmalıdır. Ya da varolan iletişim 
ders içeriği düzenli olarak güncellenmelidir. 

 Öğrencilerin staj uygulamalarında hasta ile iletişimleri gözden geçirilmeli, 
iletişim bozukluğu olan öğrencilerin iletişim becerileri geliştirilmelidir.  

 Öğrencilere iletişim dersi içinde hasta ve hasta yakınları ile empati kurabil-
meleri için senaryolar hazırlattırılmalıdır.  

 Öğrencilerle sık sık toplantılar yapılmalı ve insanlarla iletişim konusunda 
bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

 Öğrencilerin iletişim becerilerinin artırılması için sosyal ve kültürel etkinlik-
ler düzenlenilmeli ve bu etkinlikler artırılmalıdır.  

 Öğrenciler sorumluluk sahibi ve özverili yetiştirilmeye çalışılmalıdır.  

 Öğrencilere insan hayatının ne kadar çok önemli olduğu her zaman vurgu-
lanmalıdır.  
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Liderlikte Durumsallık Yaklaşımıyla  
Kamu Hastaneleri Yöneticilerinin,  
Liderlik Tarzlarının ve Liderlik Etkinlik 
Düzeylerinin Tespit Edilmesine  
Yönelik Bir Araştırma 

 

F. Şebnem ÖZDEM1 

ÖZET 
Liderlik ile ilgili bugüne kadar pek çok teorik ve uygulamalı araştırma yapılmış ve 
kuramlar geliştirilmiştir. Bunlardan en eski ve üzerinde en fazla çalışılanı Fiedler’in 
durumsallık yaklaşımıdır. Fiedler’e göre liderlerin başarılı olabilmesi için “liderlik 
tarzları ve duruma hakimiyet düzeyleri olmak üzere iki durumsallık faktörü vardır.  

Bu çalışmada, kamu hastanelerinin idari birimlerinde görevli yöneticilerin (başhekim ve 
başhekim yardımcıları, başhemşire ve yardımcıları, hastane müdürü ve yardımcıları, 
kalite yönetim direktörleri, kalite yönetim birimi çalışanları), Fiedler’in durumsallık 
yaklaşımı ile liderlik tarzlarının ve liderlik etkinlik düzeylerinin tespit edilerek, ast-üst 
ilişkileri, görevlerinin yapısı, mevki güçleri ile olan ilişkilerinin karşılaştırılması ve idari 
birimlerdeki yöneticilerin, liderlik etkinlik düzeylerinin geliştirilmesine yönelik öneriler 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın kapsamını, İstanbul ilinde bulunan 6 kamu hastanesinin idari birimlerinde 
görevli çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, Fiedler ve 
arkadaşları tarafından geliştirilmiş, ölçek anket soruları kullanılmıştır. Verilerin analiz 
ve değerlendirmesi SPSS istatistik ve EXCEL programları ile yapılmıştır.  

Araştırma sonucunda, anket uygulamasına katılan her yöneticinin liderlik tarzları ve 
düzeyleri tespit edilmiş ve kamu hastanelerinde görevli yöneticilerin, liderlik düzeyleri-
nin ve tarzlarının geliştirilmesine yönelik öneriler tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kurumsal Başarı, Durumsallık 

                                                            
1  Uz/Ody. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  
 sebnemozdem@gmail.com, 0216-319 06 80 (1555) 
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ABSTRACT 
Inthiscontext, to apply serving quality Standards efficiently and properly and as a result 
for the hospital storeach succes, succesfull leaders are needed. So far, lots of 
theorethical and appliablere searc habout leader ship have been made and theories have 
been developed. One of theolde stand the most studied one is Friedler’scircum 
stanciality approach. According to Fiedler, for a leader to be succes full, there are two 
factors one of which is theleadershipstyleandtheother is the ability to dominate the 
conditions. 

In this research, development of new suggestions to improve the efficiency levels of 
leader ship of administrative manager, tocomp are the sub-superior relation ships, the 
structure of their functions and therelation ships of those with high authority is aimed 
byusing Fiedler’scircumstancialityapproachbytargetingthepeople in the administrative 
states (thechief of medicine, vicechief of medicine, thehead of nurse department, 
hospitalmenager, quality management directors, quality management employee) 

Materials- Method: Thescope of theresearch is thechiefs of medicineandtheirassistants, 
heads of nurse and their assistants, hospital managers and their assistants, quality 
management directors and the quality management departmant employee located in 6 
counties in Istanbulprovidence. Intheresearch, the method toobtaindata is the scaling 
questions developed by Fiedler and his friends. The analysis and evaluation of thedata is 
madeby using SPSS Statistic Program. 

Diagnosis: As a result of this research, the leadership styles and levels of every indivi 
dual manager that participated is determined, there lated results are obtained, the 
comparison sinvolving superior- sub relation ships, leader ship styles and levels, the 
structures of their work definitions, thepo wer caused by their position were made. 

Resolution: As a result of thisresearch, the suggestion stoim provethelevels and styles of 
thele adership of the administratives worked in govern mental hospitalsare discussed. 

KeyWords: Leadership, corporationalsuccess, circumstanciality 
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1. LİDERLİK VE LİDERLİK TEORİLERİ 

1.1. Liderlik Nedir? 

Genel olarak liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve 
bu amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme bilgi ve yetenekle-
rinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. 

1.2. Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar 

Liderlik yenilik ve başlatma ile ilgili her şeydir. Yönetim kopyalama ve var olan 
durumu sürdürme üzerine yoğunlaşır. Liderlik yaratıcı, uyum sağlayıcı çeviktir. 
Liderlik, yalnızca dönem sonu kar zarar Tablosunun son toplam çizgisine değil, 
ufuk çizgisine bakar. İyi bir yönetici işleri doğru yapar. Lider ise doğru işleri 
yapar. Doğru işleri yapmak sözü bir hedef, bir yönelim, bir amaç, bir vizyon, bir 
düş, bir yol, bir erişim çağrıştırır. Yönetim etkinlik liderlik ise etkililik üzerine-
dir. Yönetim “Nasıl?” sorusu üzerinde, lider liderlik ise “Ne?” ve “Neden” soru-
larının yanıtlarını üzerinde durur. Yönetim sistemler, denetimler, süreçler, poli-
tikalar ve yapı üzerinde yoğunlaşır. Liderlik ise güven ve insanlar üzerinde yo-
ğunlaşır. (Shelton, 1997: 12) 

1.3. Liderlikte Güç Kaynakları 

Liderlikte güç kaynakları yasal güç, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, uzmanlık 
gücü, karizma gücü olmak üzere sınıflanmakta ve tanımlanmaktadır.(Ekici, 
2004: 43-48) 

1.4. Liderlik Yaklaşımları 

Liderlik ile ilgili günümüze kadar pek çok teorik ve uygulamalı araştırma ya-
pılmış ve kuramlar geliştirilmiştir. Geliştirilen yaklaşım ve kuramlar, Özellikler 
Yaklaşımı; Davranışsal Liderlik Yaklaşımları; Durumsal Yaklaşımlar; Modern 
Liderlik Yaklaşımlarıdır(Erzurum, 2006:16-47). 

2. FRED FİEDLER’İN DURUMSALLIK YAKLAŞIMI 

Liderlikte durumsallık yaklaşımı araştırmalarında üzerinde en çok durulan 
Fiedler ve arkadaşlarının savunduğu durumsallık yaklaşımıdır. 

Fiedler ve çalışma arkadaşları yüzlerce lider üzerinde yapmış oldukları analizle-
rin sonucunda, belli örgütsel durumlar için hangi liderlik türlerinin en iyi, hangi-
lerinin kötü olduğunu haklı sebeplere dayandırarak genellemeye çalışmışlardır. 
Kısaca, Fiedler ve arkadaşları değişik durumları farklı lider türlerine eşleştire-



Poster Bildiriler 

 

250   IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

rek, geliştirdikleri modeli liderlik türü ile ortam özelliklerinin bir fonksiyonu 
olarak düşünmüşlerdir. (Erzurum, 2006: 29) 

Fiedler liderlerin kullanabileceği “göreve yönelik” ve “ilişkiye yönelik” 
tarzlardan hangisinin kullanılacağını test eder. Durumsallık modeline göre, bir 
durumda etkili liderlik yaklaşımı sergileyen bir kişi başka bir durumda başarılı 
olmayabilir. Fiedler’e göre liderlerin başarılı olabilmesi için “liderlik tarzları ve 
duruma hakimiyet düzeyleri olmak üzere iki durumsallık faktörü vardır. 
Fiedler’e göre insanlar lider olarak doğmazlar fakat eğitilebilirler. Çünkü her 
insanın dünyada başarılı olabileceği durumsal bir boyut mevcuttur.(Begeç, 
1999:62- 63) 

2.1. Fiedler’in Liderlik Ölçekleri 

2.1.1. En Az Tercih Edilen Çalışma Arkadaşı Ölçeği (ETEÇA) 

Fiedler, liderlerin liderlik tarzlarını tespit edebilmek için En Az Tercih Edilen 
Çalışma Arkadaşı (Least Preferred Coworker, LPC) ölçeğini geliştirmiştir. 
ETEÇA 18 zıt niteliklerden oluşan bir ölçektir. Liderden birlikte çalıştığı kişile-
ri düşünmesi ve daha sonra birlikte çalışırken en çok zorlandığı kişiyi, kişilik 
özelliklerine göre tanımlaması istenir. Bu ölçekte kişinin amaçları, öncelikleri, 
performansları ile başarılı olma dereceleri ölçülmeye çalışılır.  

(Begeç, 1999, 67) Çıkan sonuçta toplam puan; 

 73 ve yukarı ise; yüksek dereceli ETEÇA’ya sahip kişi olarak değerlendirilir 
ve ilişkiye dayalı-Motivasyonlu liderlik tarzıdır. 

 64 ve aşağı ise; düşük dereceli ETEÇA’ya sahip kişi olarak değerlendirilir 
ve Göreve dayalı-Motivasyonlu liderlik tarzıdır. 

 65 ve 72 arası ise; orta dereceli ETEÇA’ya sahip kişi olarak değerlendirilir 
ve Sosyal-Bağımsız Liderlik tarzıdır. (Begeç, 1999: 29) 

2.1.2. Lider Etkinliği 

Fiedler’e göre liderlerin etkili olabilmelerinde Lider-Ast İlişkisi; Görevin Yapı-
sı; Mevki Gücü olmak üzere 3 durumsal faktör vardır. Bu faktörler organizas-
yonların içinde çeşitli şekillerde meydana gelmekte ve buda liderlerin herhangi 
bir şekilde kontrol edebileceği durumları göstermektedir. Liderlerin kontrol edebi-
lecekleri etki alanları birbirinden farklı düzeydedir. Bunlar; (Begeç, 1999: 84) 

I- Yüksek seviyeli kontrol; Bu düzeyde astlar, verilen görevleri isteyerek ya-
parlar. Çünkü liderlerin onları destekleyecek güçleri vardır. Liderler astlarını 
disipline edebilecek otoriteye sahiptirler. 
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II- Orta seviyeli kontrol; Bu düzeyde liderler astlarını yeterli seviyede destekle-
yebilir ancak astlar ve üstler izlenmesi gereken en iyi yöntemi tespit edeme-
yebilirler. 

III- Düşük seviyeli kontrol; Liderlerin astlarını yeterli seviyede destekleyebile-
cek güçlerinin olmadığı düzeydir.  

2.1.2.1. Lider-Ast ilişkisi 

Buradaki en önemli faktör liderlerin birlikte çalışacağı, kontrol altına alabileceği 
astlarının sayını belirlemektir. Liderlerin astları tarafından bağımsız ortamlarda 
ne derecede destekleneceklerini, astlarının sadakatlerini ve güvenlerini gösteren 
durumsal değişkendir. Liderler grubun desteğine ve sadakatine sahipler ise et-
kinlikleri fazlalaşacak, etkileyebilecekleri ve kontrol altına alabilecekleri ast 
sayısı ve seviyesi artacaktır. Astları tarafından kabul edilen bir liderin resmi 
otoriteye, organizasyonun desteğine ve kurallarına, resmi kontratlara, emir ko-
muta zincirinin kendisine bağlamış olduğu desteğe ihtiyacı olmayacaktır. 
(Begeç, 2006: 73) 

2.1.2.2. Görevin Yapısı 

İkinci önemli durumsal değişken; görev yapısının belirgin olup olmaması ve 
görevin yapısı nedeniyle liderlerin kontrol ve tesir edebildiği astlarının sayısıdır. 
Görevlerin belirgin olması, verilmiş olan emirlerin herkes tarafından bilinmesi, 
işin yapılabilmesi ve performansın arttırılması için çok önemlidir. İnsanlar yapı-
lacak görev ile ilgili yeterli bilgiye sahip değillerse endişeli olurlar. Aynı za-
manda diğer çalışma arkadaşlarının düşüncelerini, liderleri tarafından nasıl de-
ğerlendirildiklerini bilmek isterler. Bu durum yalnızca görev yapısı belirgin olan 
organizasyonlarda bellidir. (Begeç, 2006: 73) 

2.1.2.3. Mevki Gücü 

Liderlerin pozisyonundan kaynaklanan güçtür. Liderin yasal olarak elinde bulu-
nan cezalandırma, ödüllendirme, terfi ettirme vb. yetkileri ile bunları kullanma 
derecesi, astları tarafından olumlu ya da olumsuz bir ortam yaratılmasını etkiler. 
Liderin bu yetkileri fazla ise olumlu, az ise olumsuz bir ortam söz konusudur. 
(Ekici, 2006: 112) 

2.1.2.4. Liderlik Tipleri 

Fiedler, ETEÇA, ast-üst ilişkisi, görev yapısı, mevki gücü ve lider etkinliği 
ölçeklerinden elde edilen puan ve düzeylere göre liderlik özelliklerini sınıflandı-
rarak tiplere ayırmıştır. Fiedler’e göre liderlik tipleri ve özellikleri Tablo-1’de 
özetlenmiştir.  
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Tablo 1. Liderlik Tipleri 

A TİPİ LİDERLİK 
ETEÇA Düzeyi LED Özellik 
Yüksek Yüksek Düşük 

Bazen otokratik, çekingen, birey merkezli, göreve yönelik 
idari sistemi benimseyen, performansları düşük liderlik tarzı 

B TİPİ LİDERLİK 
ETEÇA Düzeyi LED Özellik 

Yüksek Orta  
Seviyeli 

Çevresi ile olan ilişkilerinde saygılı, açık sözlü, katılımcı, 
performansları iyi liderlik tarzı 

C TİPİ LİDERLİK 
ETEÇA Düzeyi LED Özellik 
Yüksek Düşük Bireysel davranan, grup çalışmasını sevmeyen ve katılmayan, 

görevi ile ilgili herşeyi araştıran, kişisel ilişkilere önem veren, 
performansları düşük liderlik tarzı 

D TİPİ LİDERLİK 
ETEÇA Düzeyi LED Özellik 
Düşük Yüksek İlişkilerinde saygılı, astlarını destekleyici, performansları iyi 

liderlik tarzı 

E TİPİ LİDERLİK 
ETEÇA Düzeyi LED Özellik 
Düşük Orta  Yetenekli, yapacağı göreve her şeyden öncelik veren, perfor-

mansları düşük liderlik tarzı 
F TİPİ LİDERLİK 

ETEÇA Düzeyi LED Özellik 
Düşük Düşük Görevini önemseyen, ilişkilerinde ciddi, performansları iyi 

liderlik tarzı 

G TİPİ LİDERLİK 
ETEÇA Düzeyi LED Özellik 
Orta Yüksek Personelinin eğitimine önem veren, astlarını destekleyen, 

yeterli düzeyde mevki gücüne sahip, ilişkiye yönelik liderlik 
tarzı 

H TİPİ LİDERLİK 
ETEÇA Düzeyi LED Özellik 
Orta Düşük Yeterli otoriteye sahip olamayan, astlarının eğitimine ve 

yetiştirilmelerine fazla önem vermeyen, verilmiş olan görevi 
gerektiği kadar yapan liderlik tarzıdır. 

İ TİPİ LİDERLİK 
ETEÇA Düzeyi LED Özellik 
Orta Orta Amaçları yeterli derecede belli olmayan, karmaşık problemle-

rin olduğu, lider ve yöneticilerin astları tarafından desteklen-
diği, görev yapısının belirsiz otoritenin zayıf olduğu, ya da 
tam tersi desteklenmediği, bir organizasyon yapısı 

Kaynak: (Begeç, 1999: 112-113) 
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3. ARAŞTIRMA VE BULGULARI 
Araştırmada Fiedler’e ait iki farklı ölçekten oluşan anket soruları kullanılmıştır. 
Anketler İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6 hastanenin idari 
biriminde yönetici-idareci pozisyonunda çalışan kişilere uygulanmıştır. Araş-
tırma için seçilen hastaneler ulaşım ve iletişim kolaylığı düşünülerek seçilmiştir. 
Araştırmada evren ve örneklem seçilmemiştir.  

Araştırmada yöneticiler üç grupta toplanmıştır; Hastanelerin başhekim ve baş-
hekim yardımcılığı, başhemşire ve başhemşire yardımcılığı pozisyonunda olan-
lar “Tıbbi Hizmetler Yöneticiliği”; hastane müdürü ve müdür yardımcıları, İdari 
Hizmetler Yöneticiliği; kalite direktörleri, kalite temsilcileri ile kalite birimi 
çalışanları “Kalite Birim Yöneticiliği” kategorisine alınarak değerlendirilmiş-
lerdir. 

90 adet anket katılımcılara elden ulaştırılmış ve doldurulmuş olarak geri dönen 
55 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme sonucunda Ankete 
katılan her kişi için farklı sonuçlar elde edilmiştir. Kullanılan ETEÇA ölçeği ile 
ankete katılan kişinin liderlik tarzı bulunmaya, LiderEtkinlik Düzeyi Ölçeği ile 
ankete katılanların görev yaptıkları organizasyonun yapısı incelenmeye çalışıl-
mıştır. Son olarak elde edilen toplam sonuçlar neticesinde ankete katılanların 
liderlik tipleri belirlenmiştir. 

3.1. Görev Alanı, Öğrenim Durumu, Yönetimdeki Kıdem,  
  Kurs-Seminer Sayısı 

Ankete katılanların %41,8’i Tıbbi Hizmetler Yöneticisi, %43,6’sı İdari Hizmet-
ler Yöneticisi, %14,5’i Kalite Birim Birim Yöneticisidir. Tablo-2’de Görev 
alanına ilişkin veriler gösterilmiştir. Ankete katılanların %16’sı Ön lisans me-
zunu %38,2’si Lisans mezunu, %45,5’i Lisansüstü mezunu yöneticilerdir. An-
kete katılan yöneticilerin çoğunluğu lisans mezunudur. Öğrenim durumuna ait 
verilerTablo-3’de gösterilmiştir. 

Tablo-2: Görev Alanı 

Görev Alanı Toplam Oran(%) 
Tibbi Hizmetler Yöneticiliği 23 41,8 
İdari Hizmetler Yöneticiliği 24 43,6 
Kalite Birimi Yöneticiliği 8 14,5 
Toplam 55 100,0 

Tablo-3: Öğrenim Durumu 

Öğrenim  Toplam Oran(%) 

Ön Lisans Mezunu 9 16,4 

Lisans Mezunu 21 38,2 

Lisansüstü Mezunu 25 45,5 

Toplam 55 100,0 
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3.2. Lider –Ast İlişkisi 

Tablo-6: Lider-Ast İlişkisi Düzeyi 

Toplam Puan 

Toplam Oran(%) Ortalama Performans 
Düzeyi 

Standart 
Sapma 

30 ve üstü (yüksek) 38 69,1 

21-29 (orta) 17 30,9 
20 ve altı (düşük)   

Toplam 55 100,0 

1,31 
 

30 VE 
ÜSTÜ 
31,56 

 
YÜKSEK 

 
,46638 

Tablo-6’daki verilere göre, katılımcılarının çoğunluğunun (%69,1) lider-ast 
ilişkisi puanlarının yüksek olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun lider-ast ilişki 
düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilebilir. 

3.3. Görev Yapısı Düzeyi 

Tablo-7 Görev Yapısı Düzeyi 

Toplam Puan Toplam Oran(%) Ortalama DÜZEY 
Standart 
Sapma 

14 ve üstü (yüksek) 23 41,8 
7-13 (orta) 25 45,5 
6 ve altı (düşük) 7 12,7 
Toplam 

55 100 

2,29 
 

7-13 puan 
 

12,70 
 

 
ORTA 

 
,68510 

 

Tablo-7’deki verilere göre katılımcıların %45,5’inin ölçekteki puanı 25 olarak 
bulunmuştur. Bu puan ile katılımcıların çoğunluğunun, görevli oldukları hasta-
nede orta düzeyli bir görev yapısı olduğunu ifade edilebilir. Bu ölçeğin aritme-
tik ortalaması 12,70 puanı ile orta düzeyli görev yapısı olarak bulunmuş olup, 
katılımcıların çalıştıkları hastanelerde genel olarak orta düzeyli bir görev yapısı 
olduğu ifade edilebilir. 

3.4. Mevki Gücü  

Tablo-8: Mevki Gücü Düzeyi 

Toplam Puan Toplam Oran(%) Ortalama 
KONTROL 

DÜZEYİ 
Standart 
Sapma 

7-10-yüksek 44 80 
4-6-orta 11 20 
0-3-düşük - - 
Toplam 55 100,0 

2,800 
 

7,85 

 
YÜKSEK 

 
,40369 



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   255  

Ankete katılanların %80’inin verdiği cevaplara göre mevki gücü puanları 7-10 
arasında bulunmuş ve katılımcıların kurumlarında yüksek düzeyli mevki gücüne 
sahip yöneticiler olduğu anlaşılmıştır(Tablo-8). 4-6 puana sahip olanların oranın 
ise %20 olduğu bu yöneticilerin orta düzeyli mevki gücüne sahip olduğu bu-
lunmuştur. Verilen cevaplar arasında 0-3 puan elde edilmemiştir. Dolayısıyla 
mevki gücü ölçeğinde sadece orta ve yüksek düzeyli mevki gücü puanları elde 
edilmiştir. Bu durumda ankete katılanlar arasında düşük düzeyli mevki gücüne 
sahip yönetici olmadığı ifade edilebilir. Bu ölçeğimizin aritmetik ortalaması 
7,85 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda, katılımcıların görevli oldukları hasta-
nelerde yüksek düzeyli mevki gücüne sahip oldukları ifade edilebilir. 

3.5. Lider Etkinlik Düzeyi 

Tablo 9. Lider Etkinlik Düzeyi 

Toplam Puan Toplam Oran(%) Ortalama 
KONTROL 

DÜZEYİ 
Standart Sapma 

51-70-Yüksek 34 61,8 
31-50 Orta 21 38,2 
10-30 Düşük 0 0 

Toplam 55 100,0 

1,4182 
 

51-70 
 

51,9 

 
YÜKSEK 

 
,49781 

Katılımcılara ait “lider etkinlik düzeyi” puanları ast-üst ilişkisi, görev yapısı ve 
mevki gücü ölçekleri puanlarının toplanmasıyla bulunmuştur. Tablo-9’daki 
verilere göre, ankete katılanların çoğunluğunun (%61,8) yüksek kontrollü lider 
etkinliğine sahip olduğu %41,8’inin ise orta düzey kontrole sahip oldukları an-
laşılmaktadır. Katılımcılardan düşük düzeyli lider etkinliğine sahip olan çık-
mamıştır. Bu ölçekteki puanların ortalaması 51,9 ile yüksek kontrol düzeyine 
sahip lider etkinliği olarak bulunmuştur.  

3.6. En Az Tercih Edilen Çalışma Arkadaşı Puanı 

Tablo 10. ETEÇA Puanı 

Toplam Puan Toplam Oran(%) Ortalama 
Standart  
Sapma 

73 ve üstü(yüksek) 19 34,5 
65-72(orta) 4 7,3 
64 ve altı(düşük) 32 58,2 
Toplam 55 100 

1,7636 
64 ve altı 

58,61 

 
,99930 

Tablo 10.’un yorumu: 

1- Ankete katılanların %58,2’sinin ETEÇA skoru 64 ve altı puan aralığında ve 
düşük dereceli ETEÇA skoruna sahip olduğu bulunmuştur. 
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Açıklama: 64 ve altı; Düşük dereceli ETEÇA’ya sahip kişi Göreve dayalı-
Motivasyonlu liderlik tarzına sahiptir. Düşük ETEÇA puanına sahip kişi en az 
tercih edilen çalışma arkadaşıdır. Uyumsuzdur, arkadaşlık ilişkileri zayıftır, 
soğuk bir kişiliği vardır. Bu kişi için görev çok önemlidir. İşin yapılması esna-
sında yetersiz çalışanlara tahammülü yoktur. Eğer görev o kişi tarafından ya-
pılmazsa yapacak başka bir kişi bulunur ve görev bitirilir. Diğer kişisel ve dav-
ranışsal özelliklerinin hiçbir önemi yoktur. (Begeç,1999.65) 

2- Tablo-10’daki bulgulara göre katılımcıların%34,5’i yüksek ETEÇA skoruna 
sahiptir. 

Açıklama: 73 ve üstü puan; Yüksek ETEÇA’ya sahip kişi, çalışma arkadaşları-
nı görev anlayışı olarak beğenmez ve onlarla aynı görevde çalışamayacağını 
düşünür. Görev ile ilgili olarak ortak noktaları olmayabilir ancak diğer özellik-
leri dolayısıyla onlarla anlaşılabilir. (Begeç, 1999: 67) 

3- Ankete katılanların%7,3’ünün ETEÇA puanı 65-72 arasında bulunmuştur.  

Açıklama:65-72 puan, orta dereceli ETEÇA’ya sahip kişi olarak değerlendirilir. 
Orta dereceli ETEÇA alt ve üst sınırlara çok yakın olduğu için bu kişi göreve ve 
ilişkiye yönelik liderlik tarzı gösterebilir. Bu kişilerin motivasyonları ve amaç-
larında karmaşıklık olabilir. Astlarının yargılarını veya fikirlerini pek fazla dik-
kate almayabilirler ve genellikle kendi bildikleri yolda ilerler. Bu yüzden orta 
dereceli ETEÇA değerlendirilmesi zor bir liderlik tarzıdır. (Begeç, 1999: 67) 

Tablo-10’daki verilere göre, araştırmaya katılanların çoğunluğunun (%58,2’si) 
düşük ETEÇA puanına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tüm katılımcıların toplam 
puanının ortalamasının 58,61 puan olduğu ve katılımcıların ETEÇA ortalaması-
nın düşük puanlı ETEÇA olduğu bulunmuştur.  

3.7. Liderlik Tipleri 

Tablo-11: Liderlik Tipi 

TİP Toplam Kişi Sayısı Oran(%) 

A 10 18,2 

B 10 18,2 

E 12 21,8 

D 19 34,5 

G 3 5,5 

İ 1 1,8 

Toplam 55 100,0 

Tablo-11 ve Grafik-1’de gösterildiği gibi araştırmaya katılan kişilerin çoğunlu-
ğunun (%34,5) D Tipi liderlik özelliğine sahip olduğu bulunmuştur. 
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3.8. Tıbbi Hizmetler Yöneticiliği Liderlik Özellikleri 

Tablo 12. Tıbbi Hizmetler Yöneticiliği Liderlik Özellikleri 

Sayı ETEÇA Lider-Ast 
İlişkisi 

Görev 
Yapısı 

Mevki 
Gücü 

Lider Etkinlik 
Düzeyi 

Liderlik Tipi 

1,86 
- 
63,590 

 
1,17 
- 
 
32,21 

 
2,4 
- 
 
13,30 

 
2,8 
- 
 
8,26 

 
1,30 
- 
 
54 

O
R

T
A

L
A

M
A

 

DÜŞÜK YÜKSEK ORTA ORTA YÜKSEK 
KONTROL 

 
A TİPİ: 7 (% 30,43) 
 
B TİPİ: 3 (%13,04) 
 
E TİPİ: 3 (%13,04) 
 
D TİPİ: 9 (%39,13) 
 
G TİPİ: 1 (%4,34) 

Tablo-12’de tıbbi hizmetler yöneticiliği yapan yöneticilere ait liderlik özellikle-
rinin verileri gösterilmiştir. Ankete katılan tıbbi hizmetler yöneticilerinin ölçek-
lerde verdikleri cevaplara göre; 

 ETEÇA puanlarının ortalaması 63,90 ile Düşük Düzeyli 
 Lider-Ast ilişkisi puanlarının ortalaması 32,17 ile Yüksek Düzeyli ilişki 
 Görev Yapısı puanlarının ortalaması 13,30 ile Orta Düzeyli,  
 Mevki Gücü puanlarının ortalaması 8,26 ile Orta Düzeyli,  
 Lider Etkinlik Düzeyi puanlarının ortalaması, 54 ile Yüksek Kontrol Düzeyi 

olarak bulunmuştur. 

Bu durumda, tıbbi hizmetler yöneticiliği yapan yöneticilerin görevleri esnasın-
da, ilişkiye dayalı bir liderlik özellikleri sergiledikleri, etkin liderlik özellikleri 
sergileyebilmek için kurumlarındaki görev yapısının çok yeterli olmadığı ifade 
edilebilir. 

Tıbbi Hizmetler Birim Yöneticilerinin % 39,13’ünün D tipi liderlik özelliğine 
yani düşük ETEÇA puanına sahip fakat yüksek liderlik etkinlik düzeyine sahip 
oldukları bulunmuştur. Liderlik etkinlik düzeyinin yüksek olması ise lider-ast 
ilişkisinin yüksek, görev yapısının yüksek düzeyli ve mevki gücünün yüksek 
olmasına bağlıdır. 

3.9. İdari Hizmetler Yöneticiliği Liderlik Özellikleri 

Tablo-13’te idari hizmetler yöneticiliği yapan yöneticilere ait liderlik özellikle-
rinin verileri gösterilmiştir. Ankete katılan idari hizmetler yöneticilerinin ölçek-
lerde verdikleri cevaplara göre; 
 ETEÇA puanlarının ortalaması 54,20 ile Düşük Düzeyli 
 Lider-Ast ilişkisi puanlarının ortalaması 31,45 ile Yüksek Düzeyli ilişki 
 Görev Yapısı puanlarının ortalaması 12,33 ile Orta Düzeyli,  
 Mevki Gücü puanlarının ortalaması 7,70 ile Orta Düzeyli,  
 Lider Etkinlik Düzeyi puanlarının ortalaması, 52,33 ile Yüksek Kontrol Düzeyi 

olarak bulunmuştur. 
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Tablo 13. İdari Hizmetler Yöneticiliği Liderlik Özellikleri 

24 kişi 
(%43,6) 

ETEÇA Lider-Ast 
İlişkisi 

Görev 
Yapısı 

Mevki 
Gücü 

Lider Etkin-
lik Düzeyi 

Liderlik Tipi 
P

ua
n 

54,20 31,45 12,33 7,70 52,33 

O
R

T
A

L
A

M
A

 

D
üz

ey
 

DÜŞÜK YÜKSEK ORTA ORTA YÜKSEK 

A TİPİ: 3 (%12,5) 
 
B TİPİ: 4 (%16,66) 
 
E TİPİ: 7(%29,16) 
 
D TİPİ:8 (%33,33) 
 
G TİPİ: 2(%8,33) 

İdari Hizmetler Birim Yöneticilerinin % 33,33’ünün D tipi liderlik özelliğine 
yani düşük ETEÇA puanına sahip fakat yüksek liderlik etkinlik düzeyine sahip 
oldukları bulunmuştur. Liderlik etkinlik düzeyinin yüksek olması ise lider-ast 
ilişkisinin yüksek, görev yapısının yüksek düzeyli ve mevki gücünün yüksek 
olmasına bağlıdır.  

3.10. Kalite Birimi Yöneticiliği 

Araştırmada, hastanelerin Kalite Yönetim hizmetlerini yöneten kalite hizmetleri 
yöneticileri ve kalite birimi çalışanlarının anket sorularına verdikleri cevapların 
istatistiksel ifadesi Tablo-14’de gösterilmiştir. 

Tablo 14. Kalite Birimi Yöneticiliği 

8 Kişi 
(% 14,54) 

ETEÇA Lider-Ast 
İlişkisi 

Görev 
Yapısı 

Mevki 
Gücü 

LED Liderlik Tipi 

P
ua

n 

74,57 30 10,5 7,12 47,62 

O
R

T
A

L
A

M
A

 

D
üz

ey
 

YÜKSEK YÜKSEK ORTA YÜKSEK ORTA 

 
B TİPİ: 3 (%37,5) 
 
E TİPİ: 2 (%25) 
 
D TİPİ: 2 (%25) 
 
İ TİPİ: 1 (%12,5) 

Ankete katılan kalite birim yöneticilerinin ölçeklerde verdikleri cevaplara göre; 

 ETEÇA puanın ortalaması 74,57 ile Yüksek Düzeyli 
 Lider-Ast ilişkisi puanı ortalaması 30 ile Yüksek Düzeyli ilişki 
 Görev Yapısı puanı ortalaması 10,05 ile Orta Düzeyli,  
 Mevki Gücü puanı ortalaması 7,12 ile Yüksek Düzeyli,  
 Lider Etkinlik Düzeyi puanı ortalaması, 47,67 ile Orta Kontrol Düzeyi ola-

rak bulunmuştur. 
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Kalite birim yöneticiliği kapsamında değerlendirilen katılımcıların görevleri 
esnasında, ilişkiye dayalı bir liderlik özellikleri sergiledikleri, etkin liderlik 
özellikleri sergileyebilmek için kurumlarındaki görev yapısının çok yeterli ol-
madığı ifade edilebilir. 

Kalite Birim Yöneticilerinin % 37,5’inin B tipi liderlik özelliğine yani yüksek 
ETEÇA puanına sahip fakat orta düzeyli liderlik etkinliğine sahip oldukları 
bulunmuştur. Liderlik etkinlik düzeyinin orta düzeyli olması ise lider-ast ilişkisi-
nin ve mevki gücünün yüksek, görev yapısının iseorta düzeyli olmasına bağlıdır. 

3.11. Öğrenim, Kurs Sayısı ve Kıdem Durumuna Göre Liderlik Tipi 

Ankete katılan yöneticilerin öğrenim durumlarına göre gruplandırılması yapıl-
mış verilerin ortalaması alınarak, gruplandırılmış her öğrenim düzeyine göre, 
ETEÇA düzeyi, Lider-Ast İlişkisi, Görev Yapısı, Mevki Gücü, Liderlik Etkinlik 
düzeyleri ile Liderlik Tipleri bulunmuştur. Önlisans, lisans ve yüksek lisans, 
doktora gibi lisansüstü eğitime sahip yöneticilerin ETEÇA, lider-ast ilişkisi 
düzeyi, mevki gücü düzeyi, lider etkinlik düzeyi ile liderlik tiplerinde farklılık 
olmadığı; ETEÇA düzeylerinin düşük olduğu, lider-ast ilişkisi mevki gücü ile 
lider etkinlik düzeylerinin yüksek olduğu, D tipi liderlik özelliğine sahip olduk-
ları bulunmuştur.  

Üç gruptaki öğrenim durumuna göre yöneticilerin liderlik özelliklerinin farklı-
laşmadığı ifade edilebilir. Tablo-15’de Öğrenim durumuna göre Liderlik özel-
liklerine ait puanlar gösterilmiştir. 

Tablo 15. Öğrenim Durumu Liderlik İlişkisi 

Öğrenim 
Durumu 

Sayı Oran ETEÇA 
Ortalaması 

Lider-
Ast 
İlişkisi 

Görev 
Yapısı 

Mevki 
Gücü 

LED 
Ortala-
ması 

Liderlik  
Tipi  
Ortalaması 

Önlisans 
mezunu 

9 %5 58,44 

Düşük 

33,33 

Yüksek 

14,55 

Yüksek 

7,88 

Yüksek 

55,77 

Yüksek 

 

D Tipi 

Lisans 
Mezunu 

21 %38,18 55,47 

Düşük 

31 

Yüksek 

12,28 

Orta 

7,76 

Yüksek 

51,04 

Yüksek 

D Tipi 

Lisans Üstü 25 %45,45 61,32 

Düşük 

31,4 

Yüksek 

11,8 

Orta 

7,92 

Yüksek 

51,2 

Yüksek 

D Tipi 

 

Tablo-16’da ankete katılanların katıldıkları kurs sayısı ile liderlik özellikleri 
karşılaştırılmıştır. Tüm değişkenlerde standart sapmanın 1’den küçük olarak 
bulunmuş olması cevapların yeterli homojenliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

3.11. Kurs Sayısına Göre Liderlik Özellikleri 

1-2 kursa katılmış olan 11 yöneticinin %63’ünün E Tipi liderlik özelliğine, dü-
şük düzeyli ETEÇA puanına sahip olduğu bulunmuştur.  
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3-5 kursa katılan 11 yöneticinin %54’ünün B tipi liderlik özelliğine sahiptir. Bu 
yöneticilerin ETEÇA puanı ortalaması Yüksek düzeyli, liderlik etkinlik düzeyi 
ortalaması orta düzeyli, Liderlik tipi ortalaması ise B tipi olarak bulunmuştur. 

6-10 kursa katılan 15 yöneticinin %40’ı D tipi liderlik özelliğine sahiptir. Bu 
yöneticilerin ETEÇA puanı ortalaması düşük düzeyli, liderlik etkinlik düzeyi 
ortalaması yüksek düzeyli, Liderlik tipi ortalaması ise D tipi olarak bulunmuş-
tur. Görev yapısı, mevki gücü ve lider –ast ilişkisi ortalamaları yüksek düzeyli 
olarak bulunmuş olup buna bağlı olarak liderlik etkinlik düzeyi ortalaması yük-
sek düzeyli olarak bulunmuştur. 

11 ve daha fazla kursa katılan 18 yöneticinin %50’sinin D tipi liderlik özelliğine 
sahip olduğu bulunmuştur. Bu yöneticilerin ETEÇA puanı ortalaması düşük 
düzeyli, liderlik etkinlik düzeyi ortalaması yüksek düzeyli, Liderlik tipi ortala-
ması ise D tipi olarak bulunmuştur. Görev yapısı ortalaması, mevki gücü ve 
lider –ast ilişkisi ortalamaları yüksek düzeyli olarak bulunmuş olup buna bağlı 
olarak yüksek liderlik etkinlik düzeyi ortalaması yüksek düzeyli olarak bulun-
muştur. 

3.11.2. Yönetimdeki Kıdeme Göre Liderlik Özellikleri 

Son olarak, ankete katılanların yönetimdeki çalışma süreleri ile liderlik özellik-
lerinin puanlarının ortalamalarının karşılaştırılması sonucu elde edilen veriler 
gösterilmiştir. Yönetimdeki kıdemi 1-6 yıl olan %50,90 kişinin puan ortalama-
larına göre; düşük ETEÇA skoruna, yüksek lider etkinlik düzeyine ve D Tipi 
liderlik özelliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. 7-12 yıl kıdemi olan %18,8 
kişinin puanlarının ortalamalarına göre; Orta ETEÇA skoruna, Yüksek Lider 
Etkinlik düzeyine ve G Tipi Liderlik özelliklerine sahip oldukları anlaşılmakta-
dır. Yönetimdeki çalışma süresi 13-20 yıl arasında olan %12,72 kişinin puanla-
rının ortalamalarına göre; Düşük ETEÇA skoruna, Yüksek Liderlik Etkinlik 
düzeyine ve D Tipi liderlik özelliklerine sahip oldukları bulunmuştur. 20 yıl ve 
üstü çalışma süresine sahip %18,18 kişinin puan ortalamalarına göre Düşük 
ETEÇA skoruna, Yüksek Liderlik özelliğine ve D Tipi liderlik özelliklerine 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hasta ve çalışan güvenliği temeline oturmuş hastanelerimizin faaliyetlerinin 
temel amacı kaliteli hizmet vermektir. Matris yapıya sahip kamu hastanelerinin 
yöneticilerinin yönetim alanları farklılaşsa da temeldeortak hedef kaliteli hizmet 
vermektir. Bu hedefe ulaşmak, kamu hastanelerinin farklı alanlardaki yönetici-
lerinin yüksek düzeyli liderlik vasıflarına sahip olmaları ile mümkün olabilir. 
Altı merkezli olarak yapılan araştırmaya ait değerlendirme ve öneriler aşağıda 
özetlenmiştir. 
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Yöneticilerin, insanlar arası ilişkilerindeki liderlik tarzlarını tespit etmek için 
ankette yer verilen ETEÇA ölçeğine verilen cevapların puanlarına göre ankete 
katılanların; 

 %34,5’inin yüksek dereceli ETEÇA ile ilişkiye dayalı-motivasyonlu liderlik 
tarzına, 

 %7,3’ünün orta dereceli ETEÇA ile sosyal bağımsız liderlik tarzına 
 %58, 2’sinin düşük düzeyli ETEÇA ile göreve dayalı-motivasyonlu liderlik 

tarzına, sahip oldukları bulunmuştur. 

Bu durumda, ankete katılan yöneticilerin %34,5’nin insanlar arası ilişkiye önem 
veren liderlik özelliklerine sahipken, çoğunluğunun (%58,2) ise göreve dayalı 
olmak üzere, kontrolcü, baskıcı bir otoriter yapıya sahip oldukları ifade edilebilir. 

Ankete katılanların %69,1’nin lider- ast ilişkisi düzeyinin yüksek olduğu, 
%30,9’unun orta düzeyli, lider- ast ilişkisine sahip olduğu bulunmuştur. Lider 
ast ilişkisi puanlarının genel ortalaması ise, 31,56 puanıyla yüksek düzeyli ola-
rak bulunmuş olup, ankete katılan yöneticilerin çoğunluğunun yüksek düzeyli 
lider-ast ilişkisine sahip oldukları ifade edilebilir 

Görev yapısı puanlaması ortalaması 12,7 puanıyla orta düzeyli olarak bulun-
muştur. Bu durumda organizasyonlarda görev yapısı kapsamına giren görev 
tanımlarının yeterince net ve bilinir olmadığı sonucu çıkarılabilir. Organizas-
yonlarda çalışanların görevleri kesin ve belirgin, herkesin yapacağı iş belli ise 
liderlerin etkinlikleri kontrol ve etki alanları görevlerinin yapısına göre artıp 
azalabilecektir. (Begeç, 2006: 772-73) 

Liderlerin pozisyonundan kaynaklanan mevki gücü puanlandırılmasının ortala-
ması 7,85 puan olarak bulunmuştur. Bu durumda liderlerin mevki güçlerinin 
fazla olduğu ve yüksek düzeyli mevki gücüne sahip olduğu dolayısıyla, liderin 
yasal olarak cezalandırma, ödüllendirme, terfi ettirme vb. yetkilerinin olduğu bu 
durumunda liderlik düzeyini olumlu yönde etkilediği ifade edilebilir. 

Katılımcıların çoğunluğunun lider-ast ilişkisi ve mevki gücü düzeylerinin yük-
sek olmasına bağlı olarak liderlik etkinlik düzeyi de (%61,8) yüksek seviyeli 
olarak bulunmuştur.  

ETEÇA puanı ile Liderlik Etkinlik düzeyi puanlarının karşılaştırılması ile lider-
lik tipleri tespit edilmiş olup, ankete katılanların çoğunluğunun %34,50 oranıyla 
D tipi liderlik özelliğine sahip olduğu bulunmuştur. Bu durumda ankete katılan-
ların %34,5’inin ilişkilerinde saygılı, astlarını yapmış oldukları faaliyetlerde 
destekleyen, performansları yüksek liderlik tarzına sahip olduğu ifade edilebilir.  

Katılınan kurs sayısı, yönetimdeki çalışma yılı ve öğrenim durumuna göre lider-
lik özelliklerinde anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 
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Ankete katılan ve Kalite Birim Yöneticiliği yapan kişilerin %50’sinin ast-üst 
ilişki seviyesinin düşük düzeyli olduğu %75’inin orta düzeyli lider etkinlik dü-
zeyine sahip olduğu ve %37,5’inin B tipi liderlik özelliğini benimsediği bulun-
muştur. 

Kamu hastanelerimizin yönetici pozisyonundaki kişilerin aynı zamanda liderlik 
vasıflarına sahip olmaları, onlara bağlı olan kişilerin çalışma alanlarında faydalı 
faaliyetlerde bulunmalarını, yeni kararlıların alınmasını ve uygulanmasını hem 
yöneticinin, hem kurumun, hem de astların kurumsal başarılı olmasını sağlaya-
caktır.  

 Kurumlardaki yöneticilerin liderlik vasıflarının geliştirilebilmesine yönelik 
özendirici faaliyetler ve uygun eğitim olanaklarının geliştirilmesi, 

 2008 yılında yayınlanmış ve günümüzde Kamu hastanelerinde geçerli olan 
“Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin revize edilerek hastane 
organizasyonundaki tüm çalışanlarının görev tanımlarının net, anlaşılır bir 
şekilde belirlenmesi ve söz konusu yönetmeliğin hastanelerde uygulanabilir-
liğinin sağlanması, 

 Kalite Hizmetleri yöneticilerine yönelik eğitimler düzenlenerek ve bu yöne-
ticilerin görev alanları belirginleştirilerek, lider etkinlik düzeylerinin yüksek 
olması ve ast-üst ilişki düzeyinin yüksek olmasının, ilişkiye dayalı, yüksek 
performanslı, görev yapısı belirli liderlik tarzına sahip olmalar sağlanmalıdır.  
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Doktorların ve Hemşirelerin Hasta  
Haklarına Yönelik Tutumlarının  
Araştırılması: Vakıf Gureba Eğitim  
ve Araştırma Hastanesi Örneği 

 

Melek ATASOY1 
Ali Rıza ATASOY2 

ÖZET 
Amaç ve Önemi: Hasta hakları, hastalar için karşılanması gereken temel gereksinimleri 
ifade eder. Hasta haklarının korunabilmesi için sağlık ekibi üyelerine önemli görevler 
düşmektedir. Bu çalışmanın amacı: doğrudan hastayla iletişimi bulunan doktorların ve 
hemşirelerin, hasta haklarına yönelik tutumlarını ölçmektir. 

Yöntem: Bu çalışma; 2009 yılı içerisinde İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde gerçekleştirildi. Araştırmaya 76 Vakıf Gureba hastanesi çalışanı gönüllü 
olarak katıldı. Katılımcılar, görevleri gereği hastayla doğrudan iletişim kuran; doktor ve 
hemşirelerdir. Çalışma, 5'li Likert anketi ölçeğiyle yapılmıştır. Anket sonuçlarının ista-
tistikleri SPSS paket programı ile yapılmıştır 

Bulgular: Doktorların ve hemşirelerin hasta haklarına yönelik genel tutumlarının (3.76) 
ve tıbbi hizmetlerde hasta haklarına yönelik tutumlarının olumluluk düzeylerinin (4.02) 
yüksek olmasına karşın, uygulama alanlarına inildiğinde yargılarının değişebildiği gö-
rülmektedir. Sağlık çalışanlarının iletişim ve bilgi alma (3.38), yönetsel hizmetlerde 
hasta haklarına (3.21) yönelik tutum düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. 

Doktorların ve hemşirelerin hasta haklarına yönelik tutumlarının ortalama olumluluk 
düzeyi (3.59) orta düzeyde olup, hasta haklarına uygun sağlık hizmeti verilebilmesi için 
bu düzeyin yükseltilmesi gerekmektedir. Doktor ve hemşirelerin, kendilerinin de ifade 
ettiği (%75) gibi hasta hakları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaçları vardır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Doktor, Hemşire, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 
Hastane Yönetimi 

                                                            
1  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, atasoymelek@hotmail.com 
2  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzman, atasoya@hotmail.com 
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ABSTRACT 
Objective and Importance: The term "patient rights" is the expression of meeting basic 
needs of patients. Health care professionals have an important role in order to protect 
patients' rights. The purpose of this study, doctors and nurses in direct communication 
with the patient to measure their attitudes towards patients' rights. 

Methods: This study was carried out in Istanbul Vakıf Gureba Hospital in 2009. 
Questionnaire was applied to 76 volunteers who are doctor and nurse in Vakıf Gureba 
Hospital. Likert type questionnaire was used in this study. The survey results were made 
using the SPSS statistics 

Results: General attitude of doctors and nursestowards patient rights (3.76) and medical 
services of doctors and nurseswere found high (4.02). However, this decision can be 
changed when moving down to sublevel. General averages attitudes including 
communication and getting information (3.38), management service (3.21) were in the 
middle level. 

General average of attitude of doctors and nursestowards patient rights was in the 
middle level (3.59). This level should be increased in order to give better service 
suitable for patient rights. In-service training courses on the patient rights are needed as 
75% of doctors and nursesagreed in the questionnaire. 

Key Words: Patient Rights, Doctor, Nurse, Health Care Management, Hospital 
Management 
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1. GİRİŞ 

Hasta haklan, insan hakları kuramında "sağlık hakkı" olarak ifade edilen temel 
hakka dayandırılır (Hatemi, 2006: 42-44). Hasta hakları, hastalar için karşılan-
ması gereken temel gereksinimleri ifade eder (Özlü, 2005: 15). 

Hasta haklarıyla ilgili ilk uluslar arası belge, 1981 yılında Dünya Tabipler Birli-
ği tarafından yayınlanmıştır. Hasta haklarını uluslararası düzeyde ilk gündeme 
taşıyanların hekimler olması ilgi çekicidir. Hasta haklarına, hekim ve sağlık 
çalışanlarının gösterdiği duyarlılığın bir işareti sayılabilir. Sonraki yıllarda 
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Tabipler Birliği yeni bildiriler yayınlamıştır. 
AB, Roma Şartı ile AB ülkelerinde uyulması gereken hasta haklarını açıklamış-
tır (Özdemir vd., 2006: 87-91). 

Uluslararası bu düzenlemeler doğrultusunda değişik ülkelerde hasta haklarına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır (Fotaki vd., 2006: 1637-1647). 

Türkiye'de, Avrupa Birliği sürecinin de etkisiyle, 1998 yılında "Hasta Hakları 
Yönetmeliği" yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönet-
melik, hasta hakları konusunda oldukça geniş hazırlanmış hukuksal bir metindir. 

Hasta hakları, sağlık hakkının ve temel insan haklarından olan yaşama hakkının 
uzantısı olarak, son yıllarda tıp etiği alanında üzerinde önemle durulan konular-
dan biridir. Bu nedenle, hasta haklarının korunabilmesi için sağlık ekibi üyele-
rine önemli görevler düşmektedir (19). Bu nedenle başta hekimler olmak üzere 
tüm sağlık personelinin, hastaların hastalıkları ile ilgili olarak bilgilendirilmele-
rinin ve yapılacak işlemler konusunda onamlarının alınmasına özen göstermesi 
gerekmektedir (Kişioğlu vd., 2001: 98). 

Sağlık Bakanlığı, bu yönetmeliğe işlerlik kazandırmak amacıyla, 2003 yılında 
"Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge"yi yayın-
lamış ve 2005 yılında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre bu yönergeyi yenilemiştir 
(Bostan, 2005: 65-72). Buna göre, hastanelerde ve diğer sağlık tesislerinde Has-
ta Hakları Birimleri ve Kurullarının oluşturulması öngörülmektedir. Hastaların 
sağlık hizmeti alma sürecinde ortaya çıkan şikâyetlerine çözüm bulunması, tar-
tışılması ve sorumluların tespiti, Hasta Hakları Birim ve Kurullarına verilen 
görevlerdendir. Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık tesislerinde, yönerge 
çerçevesinde uygulamalar 2004 yıllından itibaren yaygınlaşmıştır. Sağlık Ba-
kanlığı dışındaki Üniversite ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerin de 
bu uygulamalardan etkilenerek, çalışanlarına bu konuda hizmet içi eğitimler 
verdiği ve hasta/halkla ilişkiler büroları oluşturduğu gözlenmektedir. Birçok AB 
ülkesiyle birlikte, hasta haklarıyla ilgili devlet tarafından yasal düzenlemelerin 
yapılması, hasta hakları kültürünün kazanılmasına dönük eğitiminin önümüzde-
ki yıllarda giderek önemseneceğini düşündürmektedir (Deccache ve Van B, 
2001:43-48). 
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Hasta hakları, 2004 yılından sonra, ilgili çevrelerde tartışılan ve sık sık kamuo-
yunun gündemine gelen konular arasında yer almaya başlamıştır. Bu alanda 
giderek daha fazla sayıda dernek faaliyet göstermekte ve gerek halka, gerekse 
sağlık personeline yönelik hasta haklarıyla ilgili etkinlikler düzenlenmekte ve 
bilimsel araştırmalar yayınlanmaktadır. Bu araştırmaların önemli bir kısmı, 
Türkiye'deki hekimlerin hasta haklarıyla ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları ile 
hastaların, haklarını bilme ve talep etme düzeylerini yansıtmayı amaçlamaktadır 
(Topbaş vd., 2005:). Hekimin sağlık ekibinin lideri olmasına rağmen, hastalar, 
asistan doktorlar ve hemşirelerle daha uzun süreli temas kurmaktadırlar. Özel-
likle doğrudan hastaların iletişim kurduğu asistan doktorların ve hemşirelerin 
hasta haklarıyla ilgili düşünce ve tutumlarının önemli olacağı kuşkusuzdur. 
Sağlık çalışanlarının hasta haklarıyla ilgili tutumlarının saptanması, eğitim ça-
lışmalarında önem verilmesi gereken konular hakkında bilgi verecektir. 

Bu çalışmanın amacı: doğrudan hastayla iletişimi bulunan doktorların ve hemşi-
relerin, hasta haklarına yönelik tutumlarını ölçmektir. 

2. YÖNTEM 

Çalışma Ağustos 2009 döneminde yapılmıştır. Sağlık çalışanlarından 76 kişiye 
anketler dağıtılmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalı, tesadüfi 
olmayan keyfi örnekleme yöntemiyle yapıldığı için, araştırma sonuçlarının ge-
nellenmesinde kısıtlılık oluşmaktadır. Katılımcılar, görevleri gereği hastayla 
doğrudan iletişim kuran; doktor ve hemşirelerdir. 

Çalışma, 5’li Likert anketi ölçeğiyle yapılmıştır. Anket formları, katılımcılara 
verilerek 1 saat sonra geri alınmıştır. İki kısımdan oluşan anket formunun birin-
ci kısmı, ankete cevap veren personelin demografik ve mesleki özelliklerini 
tanımlayan 10 sorudan; ikinci kısmı ise, hasta haklarıyla ilgili düşünce ve tu-
tumlarını ölçen Likert anketi tekniğine uygun 25 ifadeden oluşmaktadır. İfade-
ler, cevaplamanın sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla, olumlu ve olumsuz 
cümleler şeklinde düzenlenmiş olup, değerlendirme aşamasında hasta hakları 
acısından puanlarıyla birlikte olumlu ifadelere dönüştürülmüş ve dört grup al-
tında toplanmıştır. Bu guruplar, genel olarak hasta haklarıyla ilgili 7 ifade; ileti-
şim 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, katılmıyorum=2, kısmen katı-
lıyorum=3, katılıyorum=4, tamamen katılıyorum=5 olarak puanlanmıştır. Pua-
nın yüksekliği, hasta haklarıyla ilgili düşünce ve tutumun olumluluk düzeyinin 
artığını göstermektedir. Her bir ifadenin katılım düzeyini gösteren 1- 5 puan 
arası, değerlendirme kolaylığı sağlaması amacıyla, üçe bölünerek; düşük=1-
2.30, orta=2.31-3.70, yüksek=3.71-5 puan aralığında yeniden tanımlanmıştır. 
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Anket sonuçlarının istatistikleri SPSS paket programı ile yapılmıştır. 
Independent-Samples T Testi ve One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. Verile-
rin parametrik test varsayımlarından normal dağılıma uygunluğu Kolmogrov-
Smirnov testi ile, varyansların homejenliği ise Independent-Samples T Testin-
deki Levene’s Test for Equality of Variances sutunundan ve One-Way ANOVA 
testinin Homogeneity of Variance sutunundan saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlilik 
katsayısı (Cronbach alfa=0.68) olarak bulunmuştur. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Ankete katılan 76 sağlık çalışanının demografik ve mesleki özellikleri Tablo 
1’de verilmiştir. 

Araştırmaya katılan doktorların ve hemşirelerin mesleklere dağılımının bir biri-
ne yakın olduğu görülmektedir. Hasta haklarının güncel ve yeni bir kavram 
olmasından dolayı okuma alışkanlığı ile ilgisi önemsenmiştir.  

Doktorların ve hemşirelerin, dört grup altında toplanmış olan hasta haklarına 
yönelik tutumlarıyla ilgili ifadelere katılım düzeyleri ve ortalama puanları şöy-
ledir. 

Doktorların ve hemşirelerin hasta haklarına yönelik genel tutumları Tablo2’de 
gösterilmiştir. Doktorların ve hemşirelerin hasta haklarına yönelik genel tutum-
larını içeren yedi ifadenin ortalama katılım düzeyi puanının (3.76) yüksek dü-
zeyde olduğu hesaplanmıştır. Hasta hakları uygulamaları sağlık çalışanlarının 
aleyhine değildir” (3,12), “hasta hakları yükselen bir değerdir” (3,58), “Hasta-
nenin kalite belgesi alması verdiği hizmetin kalitesini yükseltir” (3,70) ifadele-
rine katılma düzeyinin orta; diğer dört ifadenin katılma düzeyinin yüksek dü-
zeyde olduğu hesaplanmıştır. 

Tablo 1. Doktorların ve Hemşirelerin tanımlayıcı bilgileri 

Tanımlayıcı Bilgiler Sayı % 
Mesleği: 
Hemşire 
Doktor 

 
39 
37 

 
51,3 
48,7 

Cinsiyet: 
Erkek 
Kadın 

 
25 
51 

 
32,9 
67,1 

Yaş: 
20-29 
30+ 

 
31 
45 

 
40,8 
59,2 

Medeni Hal: 
Bekâr 
Evli 

 
31 
45 

 
40,8 
59,2 



Poster Bildiriler 

 

268   IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

Tanımlayıcı Bilgiler Sayı % 
Eğitim Durumu: 
Lise-Meslek Lisesi 
Ön lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Doktora 

 
15 
12 
14 
27 
8 

 
19,7 
15,8 
18,4 
35,5 
10,5 

Vakıf Gureba Hastanesinde 
Çalışma Süresi: 
0-2 yıl 
3-5 yıl 
6-8 yıl 
9+ yıl 

 
22 
22 
7 
25 

 
28,9 
28,9 
9,2 
32,9 

Meslekte Çalışma Süresi: 
0-4 yıl 
5-9 yıl 
10+ yıl 

 
31 
14 
31 

 
40,8 
18,4 
40,8 

Hastanedeki İşinden Aylık 
Geliri: 
500-999 YTL 
1000-1500 YTL 
1500+ YTL 

 
5 
22 
49 

 
6,6 
28,9 
64,5 

Son Bir Yılda Okuduğu Mes-
leki Kitap Sayısı: 
Hiç Okumadı 
1-2 Kitap 
3+ Kitap 

 
8 
41 
27 

 
10,5 
53,9 
35,5 

Son Bir Yılda Okuduğu Diğer 
Kitap Sayısı: 
Hiç Okumadı 
1-2 Kitap 
3-4 Kitap 
5+ Kitap 

 
11 
26 
15 
24 

 
14,5 
34,2 
19,7 
31,6 

Tablo 2. Doktorların ve hemşirelerin hasta haklarına yönelik  
genel tutumları (1. Hiç katılmıyorum; 2. Katılmıyorum;  

3. Kısmen Katılıyorum; 4. Katılıyorum; 5. Tamamen katılıyorum) 

Katılma Düzeyleri (%) Doktorların ve Hemşirelerin 
Hasta Haklarına Yönelik Genel 
Tutumları 

Ortalama 
±(SS) 

1 2 3 4 5 

1. Hastaların haklarının olabilmesi 
için insan olmaları yeterlidir. 4,18±1,02 2,6 3,9 15,8 27,6 50 

2. Hastalar, hastane ve sağlık 
personelinin varlık nedenidir. 3,71±1,16 6,6 7,9 22,4 34,2 28,9 

3. Hasta hakları yükselen bir 
değerdir. 3,58±1,01 5,3 5,3 32,9 39,5 17,1 
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4. Hasta hakları uygulamaları 
sağlık çalışanlarının aleyhine 
değildir. 

3,12±1,12 10,5 15,8 34,2 30,3 9,2 

5. Hasta hakları konusunda hizmet 
içi eğiti ihtiyaç vardır. 4,04±,092 1,3 3,9 19,7 39,5 35,5 

6. Hastane olarak kalite belgesi 
alınmalıdır. 4,03±1,06 3,9 5,3 14,5 36,8 39,5 

7. Hastanenin kalite belgesi alma-
sı verdiği hizmetin kalitesini 
yükseltir. 

3,70±1,13 5,3 7,9 27,6 30,3 28,9 

Genel Ortalama 3,76±1,10  

Doktorların ve hemşirelerin iletişim ve bilgi alma haklarına yönelik tutumları 
Tablo.3’te gösterilmiştir. Doktorların ve hemşirelerin iletişim ve bilgi alma 
haklarına yönelik tutumlarını içeren altı ifadenin ortalama katılım düzeyi puanı-
nın (3.38) orta düzeyde olduğu görülmüştür. “Görevli personelin işini yaptığı 
hastaya kendini tanıtmalıdır.” (4,21), “Hastaya bilgi vermek için harcanan za-
man sırada bekleyen hastaya haksızlık nedeni değildir.” (4,05) ifadelere katılma 
düzeyinin yüksek; “Hastalar, çoğu kez gerekli sorular sormaktadır.” (2,72) ifa-
desine katılımın düşük; diğer üç ifadeye katılma düzeyinin orta düzeyde oldu-
ğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Doktorların ve hemşirelerin, hastaların iletişim ve bilgi alma  
haklarına yönelik tutumları (1. Hiç katılmıyorum; 2. Katılmıyorum;  
3. Kısmen Katılıyorum; 4. Katılıyorum; 5. Tamamen katılıyorum) 

Katılma Düzeyleri (%) Doktorların ve Hemşirelerin 
İletişim ve Bilgi Alma Hakları-
na Yönelik Tutumları Ortalama±(SS) 1 2 3 4 5 

1. Görevli personel işini yaptığı 
hastaya kendini tanıtmalıdır. 

4,21±0,81 1,3 2,6 7,9 50 38,2 

2. Hastaya bilgi vermek için har-
canan zaman, sırada bekleyen 
hastaya haksızlık değildir. 

4,05±0,76 1,3 0 18,4 52,6 27,6 

3. Hastalar, çoğu kez gerekli 
sorular sormaktadır. 

2,72±1,03 11,8 30,3 35,5 18,4 3,9 

4. Sürekli hasta haklarının öne 
çıkarılması, hastaların uygun olma-
yan taleplerini artırmamaktadır. 

3,00±1,32 15,8 21,1 27,6 18,4 17,1 

5. Hastalara gerekli hizmeti vere-
bilmek için otoriter davranmak 
gerekli değildir. 

3,12±1,06 5,3 25 31,6 28,9 9,2 

6. Hastaların agresif tepki gös-
termeleri, çalışanların agresif 
davranmasını haklı çıkarmaz. 

3,14±1,12 7,9 22,4 26,3 34,2 9,2 

Genel Ortalama 3,38±1,17  
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Doktorların ve hemşirelerin yönetsel hizmetlerde hasta haklarına yönelik tutum-
ları Tablo.4’te gösterilmiştir. Doktorların ve hemşirelerin yönetsel hizmetlerde 
hasta haklarına yönelik tutumlarını içeren altı ifadenin ortalama katılım düzeyi 
puanının (3.21) orta düzeyde olduğu hesaplanmıştır. “Hastanelerde hasta şikâ-
yetleri için özel birimler olmalıdır.” (4.03), “Hastane ortamında, hastaların iba-
det etme isteklerini karşılamak zor değildir” (3,96) ifadesine katılma düzeyinin 
yüksek; “Hastane çalışanlarının hastalarına öncelik verilmesi gerekmez”(2,21) 
ifadesine katılımın düşük; diğer üç ifadeye katılma düzeyinin orta düzeyde 
olduğu bulunmuştur. 

Tablo 4. Doktorların ve Hemşirelerin yönetsel hizmetlerde hasta haklarına  
yönelik tutumları (1. Hiç katılmıyorum; 2. Katılmıyorum; 3. Kısmen Katılıyorum;  

4. Katılıyorum; 5. Tamamen katılıyorum) 

Katılma Düzeyleri (%) Doktorların ve Hemşirelerin Yönet-
sel Hizmetlerde Hasta Haklarına 
Yönelik Tutumları Ortalama±(SS) 1 2 3 4 5 

1. Hastanelerde hasta şikâyetleri için 
özel birimler olmalıdır. 

4,03±0,83 1,3 2,6 17,1 50 28,9 

2. Hastane çalışanlarının hastalarına 
öncelik verilmesi gerekmez. 

2,21±1,04 26,3 42,1 18,4 10,5 2,6 

3. Hastaların kullandıkları alanların 
temizliğinin yapılmasına katkıda bu-
lunmaları gerekmez. 

2,54±1,15 19,7 35,5 19,7 21,1 3,9 

4. Hasta memnuniyeti, çalışanların 
değerlendirilmesinde bir ölçüt olmalı-
dır. 

3,25±0,87 1,3 13,2 55,3 19,7 10,5 

5. Tıbbi tetkiklerde hastaya uzun süreye 
randevu verilmesi mevcut imkânlar 
içinde çözülebilir. 

3,28±0,97 5,3 14,5 34,2 39,5 6,6 

6. Hastane ortamında, hastaların ibadet 
etme isteklerini karşılamak zor değildir. 

3,96±0,97 3,9 3,9 13,2 50 28,9 

Genel Ortalama 3,21±1,18  

Doktorların ve hemşirelerin tıbbi hizmetlerde hasta haklarına yönelik tutumları 
Tablo.5’te gösterilmiştir. Doktorların ve hemşirelerin tıbbi hizmetlerde hasta 
haklarına yönelik tutumlarını içeren altı ifadenin ortalama katılım düzeyi puanı-
nın (4,02) yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. “Hastalar tıbbi işlemler 
esnasında yanlarında refakatçi bulundurabilirler.” (3,08) ifadesine katılma dü-
zeyinin orta; kalan beş ifadenin katılma düzeyinin yüksek düzeyde olduğu 
bulunmuştur.  
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Tablo 5. Doktorların ve Hemşirelerin tıbbi hizmetlerde hasta haklarına  
yönelik tutumları (1. Hiç katılmıyorum; 2. Katılmıyorum;  

3. Kısmen Katılıyorum; 4. Katılıyorum; 5. Tamamen katılıyorum) 

Katılma Düzeyleri (%) Doktor ve hemşirelerin 
Tıbbi hizmetlerde hasta 
Haklarına Yönelik 
Tutumları 

Ortalama±(SS) 1 2 3 4 5 

1. Hastaların hastalığının 
tedavisi kadar, mahremi-
yet hakkına da önem 
verilmelidir. 

 
4,57±0,62 

 
1,3 

 
0 

 
2,6 

 
34,2 

 
61,8 

2. Tıbbi müdahalenin 
mesleki kurallara uygun 
yapılması, hastanın özel 
durumunu dikkate almaya 
mani değildir. 

 
3,95±0,76 

 
1,3 

 
0 

 
23,7 

 
52,6 

 
22,4 

3. Hastalar tıbbi işlemler 
esnasında yanlarında refa-
katçi bulundurabilirler. 

 
3,08±1,04 

 
9,2 

 
17,1 

 
35,5 

 
32,9 

 
5,3 

4. Her tıbbi müdahaleden 
önce hastanın rızasını 
almak gerekir. 

 
4,21±0,85 

 
0 

 
2,6 

 
19,7 

 
31,6 

 
46,1 

5. Hasta yoğunluğunun 
fazla olmasına rağmen 
hastalara yeterli özen 
gösterilmelidir. 

 
3,88±0,98 

 
2,6 

 
3,9 

 
26,3 

 
36,8 

 
30,3 

6. Hastayla ilgili tıbbi 
verilerin hepsinin kayde-
dilmesi gerekir. 

 
4,42±0,68 

 
0 

 
1,3 

 
6,6 

 
40,8 

 
51,3 

Genel Ortalama 4,02±0,96  

Doktorların ve hemşirelerin hasta haklarına yönelik tutumlarının çalışanların 
tanımlayıcı özelliklerine göre 0.05 önemlilik düzeyinde istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık gösterip göstermediği test edildi. Cinsiyet, yaş, medeni hal 
bağımsız değişkenleri Independent-Samples T Testi ile, meslek, eğitim durumu, 
Vakıf Gureba Hastanesinde çalışma süresi, meslekte çalışma süresi, aylık geliri, 
okuduğu mesleki kitap sayısı ve okuduğu diğer kitap sayısı bağımsız değişken-
leri One-Way ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Ortalamaları arasında anlamlı 
farklılık bulunan ifadeler Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Doktorların ve hemşirelerin tanımlayıcı özellikleriyle hasta hakları  
yönelik tutumlarının ortalamaları arasında anlamlı fark bulunan ifadeler ve faktörler 

İfade F/t P  
A. Meslek   
Hastane olarak kalite belgesi alınmalıdır F=3,938 0,050 
Hastalar, çoğu kez gerekli sorular sormaktadır. F=5,023 0,028 
Sürekli hasta haklarının öne çıkarılması, hastaların uygun olmayan 
taleplerini artırmamaktadır. 

F=4,585 0,036 
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İfade F/t P  
B. Cinsiyet   
Hastaların haklarının olabilmesi için insan olmaları yeterlidir t=-2,115 0,038 
Her tıbbi müdahaleden önce hastanın rızasını almak gerekir t=-2,126 0,037 
Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi gerekir. t=-2,030 0,046 
C. Yaş   
Hastane çalışanlarının hastalarına öncelik verilmesi gerekmez. t=2,688 0,009 
D. Medeni Hal   
Sürekli hasta haklarının öne çıkarılması, hastaların uygun olmayan 
taleplerini artırmamaktadır. 

t=1,988 0,050 

E. Eğitim Durumu   
Görevli personel işini yaptığı hastaya kendini tanıtmalıdır. F=2,926 0,027 
Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır F=4,444 0,030 
F. Vakıf Gureba Hastanesinde Çalışma Süresi   
Sürekli hasta haklarının öne çıkarılması, hastaların uygun olmayan 
taleplerini artırmamaktadır 

F=2,882 0,042 

Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır F=4,860 0,040 
G. Meslekte Çalışma Süresi   
Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır F=5,596 0,005 
Tıbbi tetkiklerde hastaya uzun süreye randevu verilmesi mevcut 
imkânlar içinde çözülebilir. 

F=3,095 0,050 

Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi gerekir. F=3,680 0,030 
H. Aylık Geliri   
Hastaların kullandıkları alanların temizliğinin yapılmasına 
katkıda bulunmaları gerekmez. 

F=3,513 0,035 

I. Son Bir Yılda Okuduğu Mesleki Kitap Sayısı   
Hastane olarak kalite belgesi alınmalıdır F=3,115 0,050 
Görevli personel işini yaptığı hastaya kendini tanıtmalıdır. F=3,307 0,042 
Hastanelerde hasta şikâyetleri için özel birimler olmalıdır. F=4,870 0,010 
J. Son Bir Yılda Okuduğu Diğer Kitap Sayısı   
Hasta hakları uygulamaları sağlık çalışanlarının aleyhine değildir. F=3,343 0,024 
Hastayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi gerekir. F=3,408 0,022 

Çalışmamızın sonucuna göre; Doktorların ve hemşirelerin hasta haklarına yöne-
lik tutumları üzerinde anlamlı fark oluşturan önemli değişkenin (3 madde ile) 
sağlık çalışanının mesleği, cinsiyeti, meslekte çalışma süresi ve son bir yılda 
okuduğu mesleki kitap sayısı olduğu; ikinci sırada (2 ifade ile) sağlık çalışanın 
eğitim durumu, Vakıf Gureba Hastanesinde çalışma süresi ve son bir yılda oku-
duğu kitap sayısı; üçüncü sırada (1 madde ile) sağlık çalışanının yaşı, medeni 
hali ve aylık geliri olduğu görülmüştür. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Hekim ve hemşirelerin iş merkezli yaklaşımı, sağlık hizmeti sunumu esnasında 
üzerinde uğraşılanın bir insan olduğu gerçeğini çoğu zaman örter. İş önemsenir-
ken, hastanın istek ve beklentileri geri plana atılır (Bostan, 2006: 20-27). Hâl-
buki hasta merkezli tıp uygulamalarında, teşhis ve tedaviyle ilgili kararları dai-
ma hasta verir. Hekim veya hemşirelerin, sürecin her aşamasında hasta ve hasta 
yakınlarını bilgilendirir, neyin niçin yapılması gerektiğini, yapılması veya ya-
pılmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçların neler olabileceğini ayrıntılarıy-
la açıklar, ama hastanın yerine, hastanın adına karar vermez (Özlü, 2003: 138).  

Hasta haklarının sağlık hizmeti sunum sürecinde etkili olması, sağlık hizmetle-
rini personel veya iş merkezli olmaktan hasta merkezli olmaya doğru taşıyacak-
tır. Bu süreçte, hekim ve sağlık çalışanları ile hastaların, hasta hakları konusun-
daki düşünce ve tutumları önem kazanmaktadır.  

Bu çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının hemşire ve doktor olarak mesleklere 
göre dağılımın dengeli olduğu, kadınların ve otuz yaş üstü çalışanların ağırlıklı 
olduğu söylenebilir. Ayrıca çalışanların kitap okuma alışkanlıklarının yüksek 
olduğu görülmektedir.  

Doktorların ve hemşirelerin %61,8’i hastaların hastalığının tedavisi kadar, mah-
remiyet hakkına da önem verilmelisi gerektiğini; %50’si hasta hakkının olabil-
mesi için insan olmasını yeterli görmekte; %55,3ü hasta memnuniyeti, çalışan-
ların değerlendirilmesinde bir ölçüt olması gerektiğini düşünmektedir. Doktor 
ve hemşirelerin %52,6’sı tıbbi müdahalenin mesleki kurallara uygun yapılması-
nın, hastanın özel durumunu dikkate almaya mani olmadığını ve %51,3’ü has-
tayla ilgili tıbbi verilerin hepsinin kaydedilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu-
nunla birlikte uygulamaya yönelik alanlara inildiğinde yargıların değişebildiği 
görülmektedir. 

Doktorların ve hemşirelerin %39,5’i hastanenin kalite belgesi almasını isterken; 
alınacak kalite belgesinin hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artı-
racağına %40,8’inin tamamen veya kısmen inancı bulunmamaktadır. Sağlık 
çalışanlarının %75’inin, hasta hakları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç ol-
duğunu ve %19,7’sinin de kısmen ihtiyaç olduğunu ifade etmesi, bilgi eksikli-
ğinin ve hizmet içi eğitimin gerekliliğine işaret olarak değerlendirilmiştir.  

Doktorların ve hemşirelerin %42,1’i hastaların sordukları soruları gereksiz bul-
makta ve %56,6’sı ise hastaların agresif tepki göstermeleri durumunda, çalışan-
ların da agresif tepki göstermelerini kısmen veya tamamen haklı görmektedir. 
Bu durum sağlık çalışanlarının profesyonellik ve hasta merkezlilik konusunda 
düşüncelerinin karışık olduğuna işaret sayılmıştır.  
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Doktorların ve hemşirelerin %86,6’sı hastane çalışanlarının hastalarına öncelik 
verilmesini, %74.9’unun hastaların kullandıkları alanların temizliğinin yapılma-
sına katkıda bulunmalarını kısmen veya tamamen gerekli görmektedir. Sağlık 
çalışanlarının %80,3’ünün, tıbbi tetkiklerde hastaya uzun süreye randevu veril-
mesinin mevcut imkânlar dâhilinde çözülebileceğini kısmen veya tamamen 
ifade etmiş olmaları önemli bulunmuştur.  

Doktorların ve hemşirelerin %98,7’si hastaların mahremiyet hakkının hastalığı-
nın tedavisini kadar önemli olduğunu, %98,7’si tıbbi müdahalenin kurallara 
uygun yapılmasının, hastanın özel durumlarını gözetmeye mani olmadığını ve 
%93,4’ü hasta yoğunluğu nedeniyle hastaya yeterli özenin gösterilmesi gerekti-
ğini kısmen veya tamamen ifade etmişlerdir.  

Topbaş ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, asistan doktorların hasta hakla-
rına yönelik tutumları 36 puan üzerinden değerlendirilerek ortalamasını 22.7 
puan olarak bulmuşlardır. Puanlar 5 puan üstünden dönüştürüldüğünde tutum 
puanı ortalaması 3.15 puana karşılık gelmektedir. Her ne kadar soru sayısı ve 
içerikleri aynı olmasa da, bizim çalışmamızda doktor ve hemşirelerin tutumları-
nın (25 ifadenin tamamında) ortalaması 3.59 olarak bulunmuştur. İki çalışma-
daki sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik tutumlarının paralellik göster-
diği söylenebilir. Ayrıca “hastaların size karşı sinirli davrandığında, sizde onlara 
karşı aynı sertlikte cevap verir misiniz?” sorusuna asistan hekimlerin %87.3’ü 
“ara sıra” veya “genellikle” cevabını vermektedirler. Çalışmamızdaki benzer 
ifade olan “hastaların agresif tepki göstermeleri, sağlık çalışanlarının agresif 
davranmasını haklı çıkarmaz” ifadesine, katılımcıların %56.6’sı tamamen veya 
kısmen katılmamıştır. Hastalara yönelik agresif davranış konusundaki olumsuz 
tutumun,doktorlar ve hemşirelerde benzerlik gösterdiği söylenebilir (Topbaş 
vd., 2005:).  

Kuzu ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, hastaların uygun hizmet 
alamadıklarında bu durumu ifade etmelerini engelleyen birinci faktörün, %55.7 
ile “sağlık profesyonellerinden kızgın cevap almaktan korkmaları”, ikinci faktö-
rün ise %20 ile “aldıkları hizmetin olumsuz etkileneceği endişesi” olduğu tespit 
edilmiştir. Bizim çalışmamızda sağlık çalışanlarının %42.1’nin, hastaların sor-
dukları soruları tamamen veya kısmen gereksiz görmeleri ve %56.6’sının hasta-
lara agresif davranılabilineceğini ifade etmeleriyle, bu bulguların uyumlu oldu-
ğu görülmüştür (Kuzu vd., 2006: 290-296).  

Bostan ve arkadaşlarının yapmış olduğu hasta beklentileri araştırmasında; beş 
puan üzerinden bilgi alma hakkına yönelik hasta beklentileri puanı 3.56; yönet-
sel hizmetlerde hasta beklentileri puanı 3.30 ve tıbbi hizmetlerde hasta beklenti-
leri puanı 3.21 puan olarak bulunmuştur. Bu çalışmamızda ise doktor ve hemşi-
relerin tutumları, ortalama beş puan üzerinden, “hastaların iletişim ve bilgi alma 
hakkına yönelik tutumları” 3.38; “yönetsel hizmetlerde hasta haklarına yönelik 
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tutumları” 3.21; ve “tıbbi hizmetlerde hasta haklarına yönelik tutumları” 4.02 
bulunmuştur. Üç grupta da hasta beklentileriyle sağlık çalışanlarının tutumları 
arasındaki benzerlik ve yakınlık dikkat çekmektedir. Tıbbi hizmetlerde hasta 
haklarına yönelik tutum yüksek düzeyde çıkmıştır. Hasta beklentileriyle sağlık 
çalışanlarının tutumları arasında uyumluluk olduğu söylenebilir. Bu ilişki, yapı-
lacak yeni araştırmalarla irdelene bilir. (Bostan vd., 2007: 62-70). 

Ocaktan ve arkadaşlarının, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan 
doktor ve hemşirelerle yaptığı bir araştırmada ise sağlık personelinin normal 
hasta sırasında bekletilmemesi gerektiğini düşünenler grubun %66.9’unu oluş-
turmaktadır. Bu araştırmada ise sağlık çalışanlarının %86.6’sı hastane çalışanla-
rının hastalarına öncelik verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu bulguların 
uyumlu olduğu görülmektedir.(Ocaktan vd., 2004) 

Ocaktan ve arkadaşlarının araştırmasında, hasta hakları konusunda en çok kabul 
gören tutum örneği mahremiyetin korunması ve hastanın uygulanan tedavinin 
alternatifleri konusunda bilgilendirilmesi gerektiği(%100) iken onu, araştırmala-
ra katılması için onayının alınması(%98.7) izlemektedir. En az kabul gören 
tutum örnekleri ise hastaların hekim ve hemşireleri ismen tanıması gerektiği 
(%61.1)’dir. Bu araştırmada, hastaların hastalığının tedavisi kadar,mahremiyet 
hakkına da önem verilmelidir düşüncesindeki sağlık personeli %98.7 dir.Her 
tıbbi müdahaleden önce hastanın rızasını alamak gerekir düşüncesindeki sağlık 
çalışanı %97.4 tür.Görevli personel işini yaptığı hastaya kendini tanıtmalıdır 
düşüncesindeki sağlık personeli ise %88.2 dir.Bu iki çalışmadaki sonucların 
oran olarak birbiri ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.(Ocaktan vd., 2004) 

Hastanın mahremiyet hakkı hastaya ait bilgilerin gizliliği ve hastanın beden 
mahremiyetini kapsar. Hasta hakları yönetmeliğinde bu konu Amsterdam bil-
dirgesindekine benzer bir içerikte yer almaktadır(Bostan, 2005: 65-72). Hastalar 
açısından önemli bulunan haklar iyi tedavi, insanca muamele, iyi iletişim ve 
bilgilendirme olarak saptanmıştır(Deccache ve Van B, 2001: 43-48). 

Üniversite hastanesinde yürütülen çalışmada, hastanın tedaviyi reddetmesi du-
rumunda doktor ve ebeler kararı hastaya bırakacaklarını, hemşireler ise bilgi-
lendirerek tedavi uygulayacaklarını belirtmişler, farkın anlamlı olduğu bildiril-
miştir(Fotaki, 2006: 1637-1647). 

Araştırmada verilen tutum örnekleri içinde en az kabul gören (%61.1) hastaların 
hekim ve hemşireyi ismen tanıması konusudur. Günyalı’nın çalışmasında dok-
tor ve hemşireler hastaların bakım ve hizmet aldığı personeli ismen tanımaları 
gerektiği görüşündedirler(Fotaki, 2006: 1637-1647). Devlet hastanesinde yürü-
tülen bir çalışmada ise, hastalarına kendini ismen tanıtanların oranı %53.4’dür. 
Yine sağlık personelinin çoğunluğuna göre tıbbi tedavi ve uygulamalardan önce 
hastaya açıklama yapılmalı ve rızası alınmalıdır(Bostan, 2006: 20-27). 
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Ocaktan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, hasta hakları konusundaki bilgisini 
yeterli bulanlar %63.5,bizim çalışmamızda hasta hakları konusunda hizmet içi 
eğitime kısmen veya tamamen ihtiyaç duymayanlar %5.2, Akhisar'daki araştır-
mada kendini yeterli bulanların oranı ise %21.2’dir(8). Araştırmalar arasındaki 
farklı sonuçların, yürütülen gruplar farklı olmakla birlikte son yıllarda bu konu-
nun sağlık personeli arasında daha çok kabul görmeye başlaması ile ilintili ola-
bileceği düşünülmüştür(Ocaktan vd., 2004, Sayın, 2000). 

Ocaktan ve arkadaşlarının çalışmasındaki sonuçlarına göre, hasta hakları konu-
sunda bilgi çoğunlukla(%48.8) mezuniyet sonrası eğitimlerle kazanılmıştır. 
Yine Akhisar’da çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda %24’ü hiç 
eğitim almadığını, %24’ü kendi çabasıyla bilgi edindiğini ifade ederken, 
%35.6’sı mesleki eğitimi sırasında aldığını belirtmiştir(8).Bizim çalışmamızda-
ki sağlık çalışanlarının %94.2’si kısmen veya tamamen hasta hakları konusunda 
hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre hasta 
hakları konusunda sağlık personelinin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime ge-
reksinim duyduğu ortaya çıkmaktadır(Ocaktan vd.,2004, Sayın, 2000). 

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin hasta haklarına yönelik tu-
tumlarının ölçüldüğü bir çalışmada,“Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan 
tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini bilmeye görev ve unvanlarını öğren-
meye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.” Önermesine hemşirelerin % 68,3’ü 
“katılıyorum” derken, % 31,7’si “katılmıyorum” şeklinde, Örneklem grubunun 
%45’i (54kişi) gibi çok önemli bir kısmının, hasta hakları gibi çok güncel bir 
konuda eğitim almadıkları görülmektedir. Bizim çalışmamızda doktor ve hemşi-
relerin %75’i hasta hakları konusunda eğitime ihtiyaçları olduklarını ifade et-
mişlerdir. Bu durum bize, hastalarla çok yakın olan, günlük çalışmaların çok 
önemli bir kısmını hastalarla beraber geçiren doktor ve hemşirelerin, onların 
hakları konusunda okul eğitimi ve uygulamaları sürecinde yeterli bilgi almadık-
larını ortaya koymaktadır. Ocaktan ve arkadaşları (Hatemi, 2006: 42-44) tara-
fından, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekim ve hemşirelerin 
hasta hakları konusundaki bilgi düzeyini ve tutumlarını değerlendirmek amacıy-
la yapılan bir çalışmada, hasta hakları konusunda bilgi çoğunlukla (%48.8) me-
zuniyet sonrası eğitimlerle kazanılmıştır. Bu sonuç, bu çalışmada elde edilen 
sonuç ile paralellik oluşturmaktadır. Sayın (Sert, 2003: 1022-1029) tarafından, 
Akhisar’da çeşitli sağlık kurumlarında çalışan doktor ve hemşirelerin hasta hak-
ları konusunda %24’ü hiç eğitim almadığını, %24’ü kendi çabasıyla bilgi edin-
diğini ifade ederken, %35.6’sı mesleki eğitimi sırasında aldığını belirtmiştir. Bu 
sonuçlara göre hasta hakları konusunda sağlık personelinin mezuniyet öncesi ve 
sonrası eğitime gereksinim duyduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bir üniversite hastanesinin dahiliye ve cerrahi kliniklerinde hekim ve hemşirele-
rin hasta hakları konusunda tutumlarını araştıran bir çalışmada, hekim ve hemşi-
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reler için en çok kabullenilen hasta hakları tanı, tedavi risk ve seçenekleri ve 
taburcu olduktan sonra gerekli sağlık hizmeti konusunda bilgilendirme ile he-
kim ve hemşireyi ismen tanıma olarak saptanmıştır. Bu çalışmada hekimler 
tarafından en az benimsenen hasta hakları mahremiyetin korunmasıdır ve neden 
olarak da üniversite hastanelerinde eğitimin öncelikli olduğunu düşünmeleridir. 
Hemşireler tarafından en az benimsenen hasta hakkı ise, tedavi ve uygulamaları 
reddetme hakkıdır (Zencir vd.,1999: 105-113). 

Bu çalışma sonuçlarına göre; doktorların ve hemşirelerin hasta haklarına yöne-
lik olarak tutumlarını en fazla etkileyen tanımlayıcı ve demografik özellikleri-
nin; mesleği, meslekte çalışma süresi, cinsiyeti ve okuduğu mesleki kitap sayısı 
olduğu tespit edilmiştir.  

Hastane işletmelerinde uzman hekimler dışında hastayla doğrudan iletişime 
giren ve hastanın bakım ve tedavisine katkıda bulunan hemşire ve asistan dok-
torların hasta haklarına yönelik tutumlarının incelendiği bu çalışmada, genel 
olarak çalışanların tutum düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Araştırma grubumuzdaki doktorların ve hemşirelerin; Hastanelerde hasta şikâ-
yetleri için özel birimler olması gerektiği; Hastaya bilgi vermek için harcanan 
zamanın, sırada bekleyen hastaya haksızlık olmadığını; Görevli personelin işini 
yaptığı hastaya kendini tanıtması gerektiğini; Hasta hakları konusunda hizmet 
içi eğitime ihtiyaç olduğu; Hastane olarak kalite belgesi alınması gerektiğini; 
Hastane ortamında, hastaların ibadet etme isteklerini karşılamanın zor olmadı-
ğını; Sağlık çalışanlarının varlık nedenlerinin hastalar olduğu; Tıbbi müdahale 
öncesi hastanın rızasını almak gerektiği, gibi konularda yüksek tutum düzeyine 
sahip oldukları görülmektedir. Özellikle hasta hakları konusunda hizmet içi 
eğitim ihtiyacının farkında olunması sevindiricidir.  

Araştırma grubumuzdaki doktorların ve hemşirelerin, Hastaların sorularını 
önemli ve gerekli bularak cevap verme; Hasta agresif olsa bile hastaya agresif 
davranmama konularında düşük tutum düzeyine sahip olmaları ise düşündürü-
cüdür.  

Sonuç olarak; araştırma grubumuzdaki doktorların ve hemşirelerin hasta hakla-
rına kavramsal olarak olumlu yaklaştığı; hasta hakları konusunda hizmet içi 
eğitime ihtiyaçlarının olduğu ve hasta hakları eğitiminde düşük tutum düzeyine 
sahip oldukları konulara yönelmek gerektiği düşünülmektedir. 
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Klinik Ekipman ve Tıbbi Sarfların  
Oluşturabilecekleri Girişimsel Riskler ve 
Maniplasyon Zorluklarının Hasta  
Güvenliği İlkeleri Çerçevesi İçerisinde  
Tıbbi Personel Açısından Değerlendirilmesi 

 
Yıldız AYDIN ÇIĞIRDAN1 

Yusuf Ergun KALAYCIOĞLU2 

ÖZET  
Bu çalışmada özellikle yataklı servislerde çalışan personelin klinik ekipman ve tıbbi 
sarflarla ilgili hasta güvenliği açısından risk oluşturabilecek özelliklerinin sınıflandırıl-
ması ve değerlendirilmesidir. Bu sayede hangi ekipman ve malzemelerin personelin 
kullanımında zorluk hasıl ettiği ve bu zorluklarında hastalarda ne gibi güvenlik riskleri-
ne sebep olabileceği tartışılmaya açılmıştır. 

Bu çalışmada istatiksel verilerle malzemelerin ve klinik ekipmanların manipülatif kulla-
nımları ve personelle uyumları sorgulanarak hasta güvenliği açısından risk haritasında 
problem çıkaracak malzemelerin belirlenmesi ve bu malzemelerin temininde kalite 
çıtasının yükseltilerek hastada oluşabilecek risklerin önüne geçilmesidir. 

Çalışmanın örneklemini Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi ve Bursa Dörtçelik Çocuk 
Hastalıkları Hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. 1-31 Mart 2012 tarihinde 
yapılan çalışmada Sağlık personeline klinik ekipman ve tıbbi sarflar, bunların kullanım 
zorlukları ve bu kullanım zorluklarından doğabilecek riskler sorulmuştur. Alınan sonuç-
lar SPPS 13.0 programında değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Sağlık personeli-
nin birçok tıbbi sarfın kullanım zorluklarından dolayı hasta güvenliği açısından risk 
oluşturdukları konusunda hemfikir oldukları yine sağlık personelinin zaman zaman yaş 
ve hizmet süresiyle korale olarak bazı sarfların kullanımında sıkıntı yaşadıklarını ve 
özellikle korumalı ürünlere alışmanın problem olduğu sonucuna varılmıştır. Bazı klinik 
ekipmanlarında da bakım sürecindeki aşırı özen gereksinimi ve takip sürecindeki eksik-
liklerden kaynaklanan risk faktörlerini oluşturabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Kulla-
nımdaki rahatlığın her zaman tercihte ortak payda olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
nedenle zaman zaman kullanımdaki rahatlığı güvenlik ilkelerinin önüne geçebileceği 
gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Klinik Ekipman, Tıbbi Sarf. 

                                                            
1  Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi, Hemşire yildiz.aydin@gmail.com 05356507827 
2  Bursa-Yenişehir Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcısı-Diş Hekimi, dtyusuf@yahoo.com, 05303444161 
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ABSTRACT 
In this study, clinical equipment and medical personnel working in inpatient services 
consumables classification and evaluation of relevant patient characteristics may pose a 
risk in terms of security. In this way, the difficulty which arises in the use of equipment 
and materials that staff and patients of this difficulty has been opened to discuss what 
can cause security risks. In this study, statistical data, materials and manipulative use of 
clinical equipment and personnel on a map of compliance risk in terms of questioning 
the patient safety problem by increasing the quality of the strip material which may 
determine the supply of these materials is to prevent the patient the risks. The sample of 
the study has done by Bursa State Hospital and Children Hospital nursesthat working in 
Dörtçelik Hospital in 1th March 31, 2012 in the study of health workers on clinical 
equipment and medical Consumables, they were asked to use the challenges and risks 
that may arise from the difficulties of this user. SPSS 13.0 software are evaluated from 
the results of many medical supplies as a result of use of health personnel due to the 
difficulties they create a risk to patient safety, health care personnel also from time to 
time agree to be correlated age and length of service, and in particular the protected 
products, some experience distress and to get familiar with the use of consumables is 
concluded that the problem. Some of the need for extreme care and follow-up clinical 
equipment in the process of the maintenance process, constitute risk factors arising as a 
result of omissions occurred. Comfort in use was found to be the common denominator 
is always a choice. For this reason, from time to time in use, comfort and security 
policies observed in front of the pass. 

Key Words: Patient Safety, Clinical Equipment, Medical Disposables 
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1. GİRİŞ 

1.1.  Klinik Ekipman ve Tıbbi Sarfların Oluşturabilecekleri Girişimsel  
  Riskler ve Manipülasyon Zorluklarının Hasta Güvenliği İlkeleri  
 Çerçevesi İçerisinde Tıbbi Personel Açısından Değerlendirilmesi. 

Hastaneler, diğer kuruluşlarla karşılaştırıldığında gerek yerleşim düzeni gerekse 
cihaz ve donanımlarda kullanılan teknoloji ve klinik ekipman açısından daha 
karmaşık bir görüntü çizmektedir. Teknoloji ve klinik ekipman yönetimi bu 
nedenle büyük önem taşımaktadır. Hastanelerde yüksek risk taşıyan servisler 
başlıca acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, çocuk servisi ve radyolojidir. Bu 
servislerde doktor ile hasta belirli bir prosedür için kısa süreli beraber olmakta 
cihazlarda ileri teknoloji kullanılması nedeniyle cihaz arızaları ve kullanım ha-
taları ile sık karşılaşılabilmektedir. Tıbbi personel açısından tecrübe ve zaman-
lama büyük önem taşımakta, çoğu kez çabuk karar vermesi gerektirmektedir. 
Deneme yanılma periyoduna musamaha yoktur. Deneme sayısı klinik ekipman 
yada çalışanın tecrübesizliğinden dolayı arttıkça hasta güvenliği konusunda 
sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Klinik prosedürler genelde tehlikeli olup hastanın anatomisinde ve fizyolojisin-
deki değişmeler sonucu hastanın tepkisi çoğu zaman beklenenden çok daha 
farklı olabilmektedir Hastanede çoğunlukla gözden kaçabilen yanlış zamanda 
yanlış kişiye yanlış ilaç verilmesi gibi medikasyon hataları da oldukça önem 
taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinde plansız ve kontrolsüz bir ortam içinde ve 
kötü tasarlanmış ekipmanla çalışılması malzeme israfına, kazalara ve çeşitli 
maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu durumda her şeyden önce hasta güvenli-
ğini riske etmektedir.  

Ülkemizde yapılan sağlık harcamalarının, diğer ülkelerde olduğu gibi yaklaşık 
yarısı, yataklı tedavi kurumlan tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla yataklı 
tedavi kurumlarında kullanılan kaynakların (personel, malzeme, yatak vb.) ne 
ölçüde verimli kullanıldıklarının saptanması ve performansın arttırılması için 
önlemler alınması, kaynak israfının önlenmesi ve hizmetin etkinliğinin artırıl-
ması hasta ve çalışan güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
hastanelerin en önemli amaçlarından biri; sahip oldukları kıt kaynakları, etkin 
ve verimli kullanabilmektir. Kullanılan klinik ekipmanın hasta ve çalışan açı-
sından sorun teşkil etmemesi hastane yöneticilerinin en önemli görevlerinden 
biri olmalı. Bunun yapılabilmesi de, etkin bir verimlilik yönetimi sisteminin 
gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Tıbbi sarf malzemeleri, hastanelerin hizmetle-
rini zamanında verebilmeleri için gerekli olan ve hastanenin verimlilik düzeyini 
belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle; tıbbi sarf malzemelerinin 
verimliliği, toplam verimliliğin yükseltilmesi için azami ölçülerde artırılmalıdır. 



Poster Bildiriler 

 

282   IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

Hastanelerde tıbbi sarf malzemelerinin verimliliğini sağlayabilmek için, uygu-
lanması gereken en önemli yöntemin, bu alanda kullanım standartlarının gelişti-
rilmesi olduğunu göstermek ve hastane yöneticilerine tıbbi sarf malzeme verim-
liliğini izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve azami ölçülerde artırabilmek 
için bir yöntem önermektir. Hastane yönetimi tıbbi sarf malzeme ve ekipmanın 
sağlık çalışanları tarafından rahat kullanımı verimlilik yönetiminin en önemli 
fonksiyonu olan, standart geliştirme sürecini başarıyla gerçekleştirmiş olacaktır. 
Böylece hastanede azami ölçülerde malzeme verimliliği sağlanmış olacaktır.  

Bu çalışmada baz alınan klinik ekipman ve sarf malzemeleri şöyle sıralayabiliriz: 

 Flaster çeşitleri 

 Korumalı uçlu enjektörler 

 Korumalı kanüller 

 Damla ayar setleri 

 Perfüzyon cihazları 

 Oksijen maskeleri 

 Nebul maskeleri 

 Fototerapi cihazları ve gözlükleri 

 İdrar kolektörleri 

 Hastane ortamında kullanılan her türlü eldiven 

 Lansetler ve vacotaynerler, vb. 

2. YÖNTEM 

Çalışma şekli ve veri temini: Çalışmanın örneklemini Bursa Yenişehir Devlet 
Hastanesi ve Bursa Dört çelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan hemşire-
ler oluşturmuştur.1-31Mart 2012 tarihinde yapılan çalışmada Sağlık personeline 
klinik ekipman ve tıbbi sarflar, bunların kullanım zorlukları ve bu kullanım 
zorluklarından doğabilecek riskler ile ilgili yaş, cinsiyet, hizmet süresi, eğitim 
durumu gibi parametreler eşliğinde 5’li likert ölçeğinde toplam 20 adet sorudan 
oluşan anket uygulanmıştır. Anketler kurumlar ve kişilerden izin alınarak uygu-
lanmıştır. 

2.1. Verilerin Analizi 

Elde edilen sonuçlar SPPS 13.0 programında değerlendirilmiş, bağıl hareketler 
ki kare bağımsızlık testiyle değerlendirmeye çalışılmıştır. 
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3. BULGULAR 

Tablo 1. Çalışmaya katılan hastanelerde kullanılmakta olan Ekg  
elektrotlarının yapıştırılması ile yaşanan sorunun frekansı incelenmiştir. 

EKG ELEKTRODLARINI YAPIŞTIRMADA SORUN YAŞIYORUM 

Valid 152N 

Missing 0

 

EKG ELEKTRODLARINI YAPISTIRMADA SORUN YAŞIYORUM 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid KATILIYORUM 51 33.6 33.6 33.6 
  KATILMIYORUM 24 15.8 15.8 49.3 
  KESINLIKLE  

KATILIYORUM 32 21.1 21.1 70.4 

  KESINLIKLE  
KATILMIYORUM 45 29.6 29.6 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   

KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUM

KATILIYORUM

EKG ELEKTRODLARINI YAPISTIRMADA SORUN YASIYORUM

 

 

Bu Tabloda çalışmaya katılan hastanelerde çalışan sağlık personellerinin kulla-
nılmakta olduğu Ekg elektrotlarının yapıştırılması ile yaşanan sorun irdelenmiş-
tir. Grafikte de görüldüğü gibi ekg elektrotları çalışanlar ve hastalar açısından 
güvenli olmadığı düşünülmektedir. 
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Tablo 2. Bu Tabloda yetişkin hastalarda kullanılan oksijen maskelerinin yerleştirilmesinde 
yaşanan zorluğun frekansı incelenerek pasta grafiği ile yansıtılmıştır. 

YETISKIN OKSIJEN MASKELERINI YERLESTIRMEKTE ZORLANIYORUM 

Valid 152 N 

Missing 0 

 

YETISKIN OKSIJEN MASKELERINI YERLESTIRMEKTE ZORLANIYORUM 

  Frequency Percent 
Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid KATILIYORUM 26 17.1 17.1 17.1 
  KATILMIYORUM 13 8.6 8.6 25.7 
  KESINLIKLE  

KATILIYORUM 79 52.0 52.0 77.6 

  KESINLIKLE  
KATILMIYORUM 34 22.4 22.4 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   

 

    YETİŞKİN OKSİJEN MASKELERİNİ YERLEŞTİRMEKTE ZORLANIYORUM 

KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUM

KATILIYORUM

 

Bu analizden de anlaşılacağı gibi yetişkinlerde kullanılan oksijen maskelerinin 
yerleştirilmesinde çalışanların büyük bir çoğunluğu sorun yaşamakta bu hasta 
güvenliği açısından önemli bir risk faktörüdür.  

Tablo 3. Çocuklarda kullanılan nebul maskesinin kullanımında  
yaşanan zorluğun frekansı incelenmiştir. 

COCUK NEBUL MASKELERININ  
YERLESTIRILMESINDE ZORLANIYORUM 

Valid 152N 

Missing 0
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COCUK NEBUL MASKELERININ YERLESTIRILMESINDE ZORLANIYORUM 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid KATILIYORUM 40 26.3 26.3 26.3 
  KESINLIKLE 

KATILIYORUM 
82 53.9 53.9 80.3 

  KESINLIKLE 
KATILMIYORUM 

30 19.7 19.7 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   

KESINLIKLE KATILMIYORUMKESINLIKLE KATILIYORUMKATILIYORUM

COCUK NEBUL MASKELERININ YERLESTIRILMESINDE ZORLANIYORUM
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COCUK NEBUL MASKELERININ YERLESTIRILMESINDE ZORLANIYORUM

 

Bu Tablo ile hastalar açısından yaşanan önemli bir risk faktörü dikkat çekmek-
tedir. Hastaya uygulanan ilacın doğru doz ve doğru şekilde uygulanamaması 
hastanın hastanede kalış süresini uzatacağından diğer risk faktörleri için giriş 
kapısı olmaktadır. 

Tablo 4. Bu analizde bez flasterin tespitinde yaşanan zorluklar ve hastada  
tahrişe sebep olmasının frekansı incelenmiştir. 

BEZ FLASTERI TESPITTE ZORLANIYORUM TAHRIS  

Valid 152N 

Missing 0

BEZ FLASTERI TESPITTE ZORLANIYORUM TAHRIS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid KATILIYORUM 66 43.4 43.4 43.4 

  KATILMIYORUM 17 11.2 11.2 54.6 

  
KESINLIKLE  
KATILIYORUM 

47 30.9 30.9 85.5 

  
KESINLIKLE  
KATILMIYORUM 

22 14.5 14.5 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   
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KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUMKATILIYORUM

BEZ FLASTERI TESPITTE ZORLANIYORUM TAHRIS

70

60

50

40

30

20

10

0

F
re

qu
en

cy
BEZ FLASTERI TESPITTE ZORLANIYORUM TAHRIS

 
 

Bu verilerden de anlaşılacağı gibi kanülün, pansumanın, vb. tespitinde kullanı-
lan bez flasterin hem çalışanlar açısından hem de hasta açısından tehlike arz 
etmektedir. Flaster yerinde meydana gelen tahriş enfeksiyon açısından önemli 
bir risk faktörü olarak karşımızda durmaktadır.  

 

Tablo 5. İpek flasterin tespitinde yaşanan zorluklar ve hasta açısından 
 tahriş etmesinin frekansı incelenmiştir. 

IPEK FLASTERI TESPITTE ZORLANIYORUM TAHRIS 

Valid 152 N 

Missing 0 

IPEK FLASTERI TESPITTE ZORLANIYORUM TAHRIS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid KATILIYORUM 28 18.4 18.4 18.4 
  KATILMIYORUM 30 19.7 19.7 38.2 
  KESINLIKLE  

KATILIYORUM 
16 10.5 10.5 48.7 

  KESINLIKLE  
KATILMIYORUM 

78 51.3 51.3 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   
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KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUMKATILIYORUM

IPEK FLASTERI TESPITTE ZORLANIYORUM TAHRIS
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IPEK FLASTERI TESPITTE ZORLANIYORUM TAHRIS

 

Bu analizden ipek flasterin hasta ve çalışan açısından daha kullanışlı ve daha 
güvenli olduğunu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 6. Burada perfüzyon cihazının hasta güvenliği açısından önemli bir  
kriter olan doğru doz doğru zaman kriterinin ölçüm frekansı bakılmıştır. 

PERFUZYON CIHAZIILEDOGRU ZAMAN VE MIKTARDA SIVI VEREBILIYORUM 

Valid 152N 

Missing 0

 

PERFUZYON CIHAZIILEDOGRU ZAMAN VE MIKTARDA SIVI VEREBILIYORUM 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid KATILIYORUM 11 7.2 7.2 7.2 

  KATILMIYORUM 30 19.7 19.7 27.0 

  KESINLIKLE 
KATILIYORUM 97 63.8 63.8 90.8 

  KESINLIKLE 
KATILMIYORUM 14 9.2 9.2 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   
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KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUM

KATILIYORUM

PERFUZYON CIHAZIILEDOGRU ZAMAN VE MIKTARDA SIVI VEREBILIYORUM

 

Teknolojik cihazların doğru kullanımı ile hasta güvenliği açısından önem teşkil 
eden ilaç dozları ve zaman hatalarının büyük ölçüde önüne geçilebileceğini 
görmekteyiz. Bu da hasta güvenliği açısından önemli bir risk parametresi olan 
sekiz doğrudan ikisini büyük ölçüde önlemiş olacağız. 

Tablo 7. Korumalı enjektör kullanımının frekansı incelenerek  
sonuçlar pasta grafiği ile yansıtılmıştır. 

KORUMALI ENJ ILE ILAC TAM DOZUNDA CEKILMIYOR 

Valid 152N 

Missing 0

KORUMALI ENJ ILEILAC TAM DOZUNDA CEKILMIYOR 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid KATILIYORUM 19 12.5 12.5 12.5 

  KATILMIYORUM 68 44.7 44.7 57.2 

  KESINLIKLE 
KATILIYORUM 12 7.9 7.9 65.1 

  KESINLIKLE 
KATILMIYORUM 53 34.9 34.9 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   
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KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUM

KATILIYORUM

KORUMALI ENJ ILEILAC TAM DOZUNDA CEKILMIYOR

 

Bu frekans da hasta güvenliği açısından önem teşkil etmektedir. Teknolojiyi 
klinik ekipmanlar açısından takip etmek hem çalışanları hem de hastaları olum-
lu yönde etkileyecek kurumun prestijini artıracaktır. 

Tablo 8. Burada çalışan personelin teknolojik aletlerin kullanımında  
yaşadıkları zorlukların frekansı incelenmiştir. 

KORUMALI KANULLE DAMAR BULMADA ZORLANIYORUM 

Valid 152N 

Missing 0

 

KORUMALI KANULLE DAMAR BULMADA ZORLANIYORUM 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid KATILIYORUM 28 18.4 18.4 18.4 

  KATILMIYORUM 68 44.7 44.7 63.2 

  KESINLIKLE 
KATILIYORUM 

41 27.0 27.0 90.1 

  KESINLIKLE 
KATILMIYORUM 

15 9.9 9.9 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   
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KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUM

KATILIYORUM

KORUMALI KANULLE DAMAR BULMADA ZORLANIYORUM

 

Burada korumalı kanül kullanılarak çalışan güvenliğini ön plana çıkarılmak 
istenmektedir. Çalışanlarında büyük bir yüzdesinin korumalı kanül kullanmak-
tan memnun olduğu hasta açısından da herhangi bir risk taşımadığını ifade et-
mektedirler. 

 

Tablo 9. Çalışanların eğitim seviyeleri ile korumalı enjektörle ilaçların uygulanmasında 
yaşanan zorluklar arasındaki ilişki ki kare bağımsızlık testi ile sorgulanmaya çalışılmıştır.  

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
EGITIM * KORUMALI  
ENJ ILE ILAC UYGULAMADA 
ZORLANIYORUM 

152 100.0% 0 .0% 152 100.0% 

EGITIM * KORUMALI ENJ ILE ILAC UYGULAMADA ZORLANIYORUM 

  
KORUMALI ENJ ILE ILAC  

UYGULAMADA ZORLANIYORUM Total 

  KATILIYORUM 
KATILMI-
YORUM 

KESINLIKLE 
KATILIYO-

RUM 

KESINLIKLE 
KATIL-

MIYORUM   
EGITIM LISANS 0 15 2 23 40 

  LISE 33 21 12 0 66 

  ONLISANS 9 2 10 19 40 

  Y.LISANS 0 6 0 0 6 
Total 42 44 24 42 152 
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Y.LISANSONLISANSLISELISANS
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KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUM

KATILIYORUM

KORUMALI ENJ ILE
ILAC UYGULAMADA

ZORLANIYORUM

Bar Chart

 

Eğitim seviyelerine göre sarf malzeme kullanımına bakacak olursak lise mezu-
nu olan sağlıkçılar korumalı enjektörle ilaç uygulamada zorlandıklarını bu yüz-
den de tercih etmediklerini dile getirirlerken, lisans, önlisans ve yüksek lisans 
mezunu olan sağlıkçıların böyle bir sorun yaşamadıklarını görmekteyiz. Bura-
dan da etkili sarf malzeme kullanmanın eğitim seviyesi ile ilişkili olduğunu 
düşünebiliriz. 

Tablo 10. Burada çalışanların yaşı ile lâteks eldiven kullanmada  
yaşanan zorluklar arasındaki ilişki sorgulanmaya çalışılmıştır. 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
YAS * LATEX 
ELDIVENLE DAMAR 
YOLU ZOR ACILIYOR 

152 100.0% 0 .0% 152 100.0% 

YAS * LATEX ELDIVENLE DAMAR YOLU ZOR ACILIYOR 

 
LATEX ELDIVENLE DAMAR YOLU  

ZOR ACILIYOR Total 

  KATILIYORUM KATILMIYORUM 
KESINLIKLE 

KATILIYORUM   
YAS A 0 0 7 7 
  B 6 9 11 26 
  C 11 21 23 55 
  D 16 0 30 46 
  E 2 0 16 18 
Total 35 30 87 152 
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Bu çalışma yaşları ne olursa olsun tüm çalışanların damar yolu açmada latex 
eldiven kullanırken zorlandıklarını ifade etmektedir. Buda hemşirelerin girişim-
sel işlemlerde latex eldiven kullanmadığı kanaatine vardırır ki hem hasta ve 
hem de çalışan güvenliği ilkeleri ihlal edilebilmektedir. Burada yöneticilere 
düşen etkili ve etkin bir çalışma ortamı hazırlamak için öncelikle kullanılan sarf 
malzeme çalışanın fikri alınarak ve kaliteli malzeme seçilmesi gerektiğini dü-
şündürmektedir. Zira kem aletle kamalat olma 

Tablo 11. Burada lâteks eldiven ile damar yolu açılmasında  
yaşanan zorlukların frekansı incelenmiştir. 

LATEX ELDIVENLE DAMAR YOLU ZOR ACILIYOR 

Valid 152N 

Missing 0

 

LATEX ELDIVENLE DAMAR YOLU ZOR ACILIYOR 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid KATILIYORUM 35 23.0 23.0 23.0 

  KATILMIYORUM 30 19.7 19.7 42.8 

  KESINLIKLE 
KATILIYORUM 87 57.2 57.2 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   
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KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUM

KATILIYORUM

LATEX ELDIVENLE DAMAR YOLU ZOR ACILIYOR

 

Bu frekans ile çalışanların latex eldiven kullanmadıkları görülebilmekte hasta 
güvenliği ve çalışan güvenliğinin tehdit edilmesi yanında malzemenin etkin 
kullanılmadığı ve amaç dışı sarfiyatın olabilme ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Tablo 12. Bu çalışmada da vinil eldiven kullanımının tercih  
edildiğinin frekansı incelerek pasta grafiği ile yansıtılmıştır. 

DAMAR YOLU ACMADA VINIL ELDIVEN TERCIH EDIYORUM 

Valid 152N 

Missing 0

DAMAR YOLU ACMADA VINIL ELDIVEN TERCIH EDIYORUM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid KATILIYORUM 

25 16.4 16.4 16.4 

  KATILMIYORUM 39 25.7 25.7 42.1 

  KESINLIKLE 
KATILIYORUM 83 54.6 54.6 96.7 

  KESINLIKLE 
KATILMIYORUM 5 3.3 3.3 100.0 

  Total 152 100.0 100.0   
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KESINLIKLE
KATILMIYORUM

KESINLIKLE
KATILIYORUM

KATILMIYORUM

KATILIYORUM

DAMAR YOLU ACMADA VINIL ELDIVEN TERCIH EDIYORUM

 

Bu frekans ile çalışanların çoğunluğunun vinil eldiven tercih ettiği görülmekte 
olup girişimsel uygulamalarda alternatif uygun ürün olduğunda kullanıldığı 
görülmektedir.  

Tablo 13. Burada da çalışanların hizmet süreleri ile korumalı kanül kullanımında yaşadıkları 
zorluklar arasındaki ilişki ki kare bağımsızlık testi ile sorgulanmıştır. 

 Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
CALISMA YILINIZ *  
KORUMALI KANULLE DA-
MAR BULMADA  
ZORLANIYORUM 

152 100.0% 0 .0% 152 100.0% 

CALISMA YILINIZ * KORUMALI KANULLE  
DAMAR BULMADA ZORLANIYORUM 

  
KORUMALI KANULLE DAMAR  
BULMADA ZORLANIYORUM Total 

  
KATILI-
YORUM 

KATILMI-
YORUM 

KESINLIKLE 
KATILIYO-

RUM 

KESINLIKLE 
KATILMIYO-

RUM   
CALISMA 
YILINIZ 

A 
0 0 7 11 18 

  B 0 15 6 4 25 

  C 25 17 2 0 44 

  D 3 11 31 0 45 

  E 1 2 17 0 20 

Total 29 45 63 15 152 
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Çalışma yılı arttıkça sahada kullanılan ürünlerin değişim sürecine uyum sağla-
namadığı ve tercih edilmediği gözlenmektir. Bu da hasta ve çalışan güvenliğinin 
ihlal edildiği ve kullanıma sunulan tüm ürünlerin manipülasyon uygunluğu ve 
eğitimlerinin sürekli denetlenmesi gerekliliğini öne çıkarmaktadır. 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada özellikle yataklı servislerde çalışan personelin klinik ekipman ve 
tıbbi sarflarla ilgili hasta güvenliği açısından risk oluşturabilecek özelliklerinin 
sınıflandırılması ve değerlendirilmesidir. Bu sayede hangi ekipman ve malze-
melerin personelin kullanımında zorluk hasıl ettiği ve bu zorluklarında hastalar-
da ne gibi güvenlik risklerine sebep olabileceği tartışılmaya açılmıştır. 

5. SONUÇ 

Sağlık hizmetleri yönetimi, bireylere, toplumlara ya da kurumlara, sağlık ve 
tıbbi bakım ile iyi bir ortamda yaşamalarını sağlamak için yapılacak işleri ve 
kullanılacak kaynakları ihtiyaçla ve talepler doğrultusunda planlamak, yönlen-
dirmek, denetlemek ve koordine etmektir. Hastanelerde rasyonel işleyen bir 
malzeme yönetimi, elde var olan kısıtlı kaynakların optimum kullanımını ve 
eksiklik veya bozulmaların yarattığı olumsuz sonuçların en aza indirilmesini 
sağlamaktadır. (T.C. Sayıştay başkanlığı Performans Denetimi Raporu SAĞLIK 
bakanlığına bağlı hastanelerde ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihaz yönetimi. 
Mart 2005.) Sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumlu olan kişilere hastane-
lerde kullanılan ve önemli bir gider alanı olan, tıbbi sarf malzemelerinde kulla-
nım standartlarının geliştirilebileceği, dolayısıyla bu alanda verimliliğin ölçüle-
bileceği, denetlenebileceği ve maksimum düzeyde artırılabileceği konusunda 
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eğitimler verilmeli. Bu ölçüm ve değerlendirmeler için planlar yapılıp her ku-
rum kendi bünyesinde deneyerek diğer kurumlarla paylaşmalıdır. Böyle olunca 
kurumlara alınan sarf malzeme ve klinik ekipmanın takibi ve ölçümü düzenli 
yapıldığında bu sarf malzeme ve ekipmanı kullananlardan gelen geri bildirimler 
dikkate alınarak hasta ve çalışan güvenliği üst düzeyde tutularak, memnuniyet-
lerinin de artacağı düşünülmektedir.  
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Vizyoner Liderliğin Sağlık  
İşletmelerinin Başarısındaki Rolü  
ve Bir Örnek Olay Çalışması 

 
Neslihan DERİN1 

ÖZET 
Sağlık işletmelerinin, sürekli iyileşme, yüksek kaliteli bakım, yaratıcılığın geliştirildiği 
ortam, tatmin edici yeniliklerin yapıldığı akademik çevrenin oluşumunda paylaşılan bir 
vizyona ve etkili bir liderliğe ihtiyacı vardır. Sürekli gelişimin ve gelişimin vazgeçilmez 
bir ilkesi liderliktir. Sağlıkta vizyoner lider, sağlık sektöründeki değişimi ve fırsatları, 
farklı açılardan değerlendirebilme ve aksiyona geçirme becerisine sahip kişidir. Sağlık 
işletmelerinde vizyoner lider, takipçilerini bir takım olumlu tutum ve davranışa yönlen-
direrek performanslarının artışında, işletmenin karlılığının ve piyasa değerinin artışında, 
rekabet avantajı elde edişinde kısacası başarısında anahtar unsurdur.  

Bu çalışmada, vizyoner liderliğin sağlık işletmelerinin başarısında oynadığı etkin rolü 
ortaya koymak amacıyla, “Turgut Özal Tıp Merkezi” örnek olay olarak incelenmiştir. 
Yaklaşık 2000 çalışanıyla Turgut Özal Tıp Merkezi Malatya’nın, Doğu Anadolu Bölge-
sinin hatta ülkemizin sağlık hizmeti veren önemli ve başarılı sağlık kuruluşlarından 
biridir. Turgut Özal Tıp Merkezi’nin başarılarında “Türkiye’nin ve bölgedeki komşu 
ülkelerin en kaliteli sağlık hizmeti veren üniversite hastanesi olmak” şeklinde oluştu-
rulmuş vizyonun ve bu vizyonun oluşturulmasını sağlayan liderliğin, büyük etkisi bu-
lunmaktadır.  

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme metodu kullanıl-
mıştır ve çalışma, nitel bir araştırma özelliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vizyoner Liderlik, Sağlık İşletmelerinde Başarı, Sağlık İşletmele-
rinin Başarısında Vizyoner Liderlik, Tutgut Özal Tıp Merkezi 

ABSTRACT  
Health institutions need constant improvement, high-quality maintenance, an 
environment where creativity is improved, a vision which is shared in an academic 
environment where satisfactory innovations are made and an efficient leadership. 
Leadership is an essential principle of constant improvement. Visionary leader in health 
is a person who can evaluate changes and opportunities in health sector in different 
aspects and put them into action. Visionary leader in health institutions is a key element 
in increasing the performance of his/her followers by directing them to positive attitudes 

                                                            
1  Yrd.Doç.Dr.. Neslihan DERİN, İnönü Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu, nderin@inonu.edu.tr, 05372733183 
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and behaviors, in increasing profits and market value of the institution, in obtaining the 
advantage of competition, shortly in the success of the institution. 

In the present study, "Turgut Özal Medical Center" was examined as an example case 
with the purpose of determining the efficient role that visionary leadership plays in the 
success of health institutions. Turgut Özal Medical Center is one of the most important 
and successful health institutions offering health services in Malatya, Eastern Anatolia 
region and even in all Turkey with its 2000 employees. The vision of Turgut Özal 
Medical Center "being a university hospital which offers the highest quality health 
services in Turkey and in neighbor countries in the region" and leadership which 
provided the creation of this vision have a great impact on the success of Turgut Özal 
Medical Center. 

Semi-Structured interview method was used in the study as data collecting instrument. 
The study is a qualitative study. 

Key Words: Visionary Leadership, Achievement In Health Institutions, Visionary 
Leadership In The Achievement Of Health Institutions, Turgut Özal Medical Center 
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GİRİŞ 
Liderlik kavramı geleceğe yöneliktir (Yiğit, 2002:18). Liderin öncelikli fonksi-
yonu örgütün temel amaçlarını veya gelecek için vizyonunu belirlemek 
(Tengilimoğlu, 2005:26); bu vizyonu kurum içinde benimsetmek (Yi-
ğit,2002:18) ve organizasyonu arzu edilen vizyona taşıyabilmektir (Vardar, 
2001,82-83). 

Son zamanlarda yapılan ampirik araştırmalar ve meta-analitik incelemeler, kişi, 
grup, organizasyon seviyesinde vizyoner liderliğin güçlü etkisini gösterirken, 
günümüzde bir çok liderlik ekolleri, takipçileri tarafından vizyoner ve ilham 
verici olarak tanımlanan liderlik türünü tartışmaktadırlar. Vizyoner liderliğe bu 
ilgi artışında, yapılan çalışmalarla vizyoner liderliğin takipçilerini bir takım 
olumlu tutum ve davranışa yönlendirerek performanslarının artışında, işletme-
nin karlılığında, piyasa değerinin artışında, rekabet avantajı elde edişinde anah-
tar unsur olduğunun ortaya konması büyük rol oynamaktadır (Groves, 
2006:566-567).  

1. VİZYONER LİDERLİK 
Liderliğin bir şeklini oluşturan vizyoner lider hem kendi hem de organizasyon 
için vizyon belirleyen kişidir (Lissack, Roos, 2001:53-70.) Vizyoner, vizyonu 
olan, yani geleceği görebilen, yönlendirebilen kişidir (Bridge, 2003:47). 
Vizyoner lider, kurum içinde gerçekçi, güvenilir, etkileyici bir gelecek yaratma, 
insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonlar oluşturma 
yeteneğine sahiptir (Kalyoncu:2008:7). Vizyoner lider, şu anda yapılanlarla 
ileride arzu edilenler arasında bağ kurar ve (Brown, Anfara, 2003:16-34). takip-
çilerine nasıl bir gelecek tanımlayacağına, bu gelecek doğrultusunda onları nasıl 
hareket ettireceğine ve amaçları nasıl başaracağına odaklanır (Sarwat ve diğ., 
2011:661).  

Vizyoner Liderlik, iki temel kavram üzerine oturmaktadır: Stratejik değişim ve 
proaktif vizyon. Geleceğe odaklanan ve geleceği görmeye çalışan bu anlayış, 
kurumun değişime ayak uydurmasını sağlama misyonunu vurgular (Karakaş, 
internet, 2009). Değişim sürecinde işlevler liderlerden beklenir ve formal olarak 
liderlik makamında bulunanlar bu işlevleri yerine getiremedikleri zaman lider 
olarak kabul görmezler. Bugün liderden beklenen, yalnızca bireyleri ortak bir 
amaca yönelik olarak eyleme geçmede etkilemesi değil, bunu yaparken izleyen-
lerin değerlerini, beklentilerini, duygularını da dikkate alarak bir vizyon oluş-
turmasıdır. Vizyonsuz, değişim ve dönüşüme yatkınlığı olmayan liderler yeter-
siz liderlik davranışları sergilerler (Can, 2006: 349-363). Kantabutra değişimin 
gerçekleşmesi için insanların vizyon doğrultusunda uyumlaştırılmasının önemi-
ni vurgulamıştır (Ku ve diğ., 2011: 735-745). Bu uyumu gerçekleşmesini sağla-
yacak olanda liderdir. 
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2. SAĞLIKTA TKY ve VİZYONER LİDERLİK 

TKY artan müşteri beklentilerinin ve küresel rekabetin getirdiği değişim ihtiya-
cından doğmuştur. Bu nedenle bir kuruluşun başarısı, müşterilerin beklentileri 
ve pazar koşullarına bağlı olarak sürekli değişim yeteneği ve hızına, diğer bir 
deyişle değişimi etkin olarak yönetebilme özelliğine bağlıdır. Değişim konu-
sunda organizasyonları zorlayan faktör yaşanan değişimin kendisi değil, deği-
şim sırasında yaşanan geçişlerin yönetimidir. Bunu kim gerçekleştirecek soru-
sunun cevabı tekdir; liderdir. O halde TKY’de liderlik, müşteri memnuniyetini 
sağlamak için gerekli olan değişimin yönetimidir. Başarıya ulaşmak için deği-
şimin zorunlu olduğunun bilincinde olan, değişimi planlı bir şekilde yönetebilen 
ve değişime tüm çalışanların katılımını sağlayabilen liderler, başarılı TKY uy-
gulamalarının ardındaki güç kaynaklarıdır (http://www.orsadan.com/makale/ 
Makale_1.pdf). Son yıllarda hastane Endüstrisi hem kendi içine hem de işlem 
yaptığı çevrede büyük değişimler geçirdi. Bu değişimlere ancak vizyon sahibi 
liderlerin varlığıyla uyum sağlanabilmektedir (Bruce, Timothy, 1994:18-19). 

TKY uygulamalarında yönetimin liderliği, vizyonu ve kalite çalışmalarına doğ-
rudan katılımı başarı için ön koşuldur (Bengisu, 2007: 743). TKY kavramının 
örgütte uygulanabilmesi için üst yönetimin liderliği kavramı önemlidir. Çünkü 
TKY üst yönetim tarafından benimsenirse örgütte uygulamaya konulabilecektir. 
Uygulamanın devamlılığı da yine üst yönetimin desteği ile olacaktır. Üst kade-
me yöneticiler, kalite ve kurum misyonu hakkında ileri görüşlü yani vizyon 
sahibi ve amaç tutarlılığı içinde olmalıdırlar (Baykal, internet, 2012). Sağlık 
işletmelerinin, sürekli iyileşme, yüksek kaliteli bakım, yaratıcılığın geliştirildiği 
ortam, tatmin edici yeniliklerin yapıldığı akademik çevrenin oluşumunda payla-
şılan bir vizyona ve etkili bir liderliğe ihtiyacı vardır (Melnyk, Davidson, 
2009:288). Sürekli gelişimin ve gelişimin vazgeçilmez bir ilkesi vizyoner lider-
liktir (http://www.kalbemer.com/tr/proje_liderlik.htm). 

Lider denince genellikle büyük kurumları, kuruluşları, örgütleri hatta ülkeleri 
yöneten kişiler akla gelir. Oysa liderlik, sadece yukarıda adı geçen yerlerde 
yöneticilik yapanlara ait bir kavram değildir. Lider, belli bir amacın gerçekleş-
mesi için insanları etkileyebilen ve onları harekete geçiren kişidir. Hekimler de 
sorumlu oldukları hasta ve yakınlarına, birlikte çalıştıkları ekiplere, sağlık oca-
ğına, kliniğe ya da hastaneye yönetici olabilecekleri gibi, konuşmasıyla, duru-
şuyla ve bıraktığı izlenimle, etkileyebilme gücüyle lider de olabilirler. Ancak 
hangi sektörde olursa olsun yönetimi altındaki insanların gönüllerinde ve beyin-
lerinde onaylanmadıkları sürece lider olamazlar; yönetici olarak kalırlar (Çelik, 
internet:2012). 

Lideri yöneticiden ayıran başlıca üç şey vardır. Vizyon, güçlü değerler ve cesa-
ret. Vizyon lider için rüya değil, henüz gerçekleşmemmiş gerçekliklerdir. Haki-
ki vizyon arzuya şayan bir geleceğe dair açık bir tasavvur sunmasıdır. Yani 
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rutin işlere dair plan veya hedeflerin ötesinde bir şey olmalıdır. Liderler için 
sorumluluk, bu vizyonu gerçekliğe dönüştürmektir (Özel, 1998). Sağlık yöneti-
cileri çok önemli bir iş olan hasta bakımı ve tedavisi işlemlerinin gerçekleştiği 
kurumları yönetmektedirler. Liderlik ve yöneticilik arasındaki ilişkinin farkında 
olmaları gerekir. Yeni sağlık projelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüm 
bunları uyumlu bir şekilde yönetirken liderlik hünerlerinin gelişmesi, takım 
çalışması ve bilgi yönetimi önemli rol oynar. Etkili bir lider, organizasyonunu 
şimdiki halinden geleceğe organizasyonu taşımalıdır. Bunu da organizasyona 
yönelik potansiyel fırsatlara yönelik vizyon, değişime yönelik çalışanlarda bağ-
lılık, enerji ve yeni kaynakları harekete geçirecek yeni bir kültürel yapı ve stra-
tejiler oluşturarak sağlayabilir (Alarcon ve diğ. 2002:336-341). Sağlıkta 
Vizyoner lider Sağlık sektöründeki değişimi ve fırsatları, farklı açılardan değer-
lendirebilme ve aksiyona geçme becerisine sahip kişidir (www.sabiyap. 
org/degerlerimiz). 

Liderlik, kurumun amaçlarını başarmak için grup ya da kişilerin gayretlerini bir 
araya getiren sürecin temel bileşenidir (Alarcon ve diğ. 2002:336-341). Liderler, 
çalışanları harekete geçirecek bir vizyon oluşturmaları gerektiğinin farkındadır-
lar. Çünkü Kurum vizyonu çalışanları motive edici ve birleştirici bir unsurdur 
(Parry and Hansen, 2007:281-300).Verimlilik artışı ortaklaşa paylaşılan bir viz-
yon oluşturularak sağlanabilir. Böyle bir ortamda herkes organizasyonun vizyo-
nunu ve kendisinin bu vizyondaki rolünü kavrar (Caldwell, 1998:63).  

Başarılı organizasyonların ortak noktası, stratejilerini değişen iç ve dış çevre 
koşullarına uyarlayabilmelerinin yanı sıra belirli bir vizyon, amaç ve hedefe 
sahip olmalarıdır. Toplumların, ülkelerin ve kuruluşların başarı hikâyeleri ince-
lendiğinde hepsinin bir vizyonu olduğu görülür (Ülgen, Mirze.2007:179). Sağ-
lık kuruluşlarında da başarılı olanlar incelendiğinde vizyon oluşturabilen, oluş-
turduğu vizyonu, etkin bir şekilde ileterek, paylaşarak, vizyon kaybını önleyerek 
yöneten vizyoner liderlerin varlığı görülecektir. Son yıllarda vizyoner liderleri 
ile başarı kaydeden sağlık kuruluşlarından birisi de Turgut Özal Tıp Merkezidir. 

3. ARAŞTIRMA  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmanın araştırma sorusu; “Sağlık işletmelerinin başarısında vizyoner 
liderliğin rolü nedir?” şeklinde tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı; “Sağlık işlet-
melerinin başarısında vizyoner liderliğin rolünü” ortaya koymaktır. Bu doğrul-
tuda; Malatya’da faaliyet gösteren 2008 yılından beri kalite çalışmalarına hız 
verip, uluslararası kalite standartlarını bünyesine oturtarak çeşitli belgeler alma-
ya hak kazanmış, başta karaciğer naklinde dünya ikinciliği gibi yüksek başarılar 
elde etmiş olan Turgut Özal Merkezi vaka analizi olarak incelenmiştir.  
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Gerek belgelerin alınışında gerekse “ Türkiye’nin ve bölgede ki komşu ülke-
lerin en kaliteli sağlık hizmeti veren üniversite hastanesi olmak” şeklinde 
oluşturulmuş vizyonun ve bu vizyonu oluşturan liderin büyük rolünün olduğu 
düşünülmektedir. 

3.2. Yöntem 

Bu çalışma nitel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Nitel araştırma, gözlem, 
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği bir araştırma türüdür (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006:39).  

3.2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma Modeli veri toplama ve analiz aşamalarına yön veren temel bir plan-
dır. Nitel araştırma modeli, araştırmanın yaklaşımını belirleyen ve çeşitli aşama-
larının bu yaklaşım çerçevesinde tutarlı olmasına rehberlik eden bir strateji ola-
rak tanımlanabilir. Bu çalışmada, nitel araştırma modellerinden vaka analizi 
(örnek olay çalışması) kullanılmıştır. Vaka analizi bir ya da birkaç olayı derin-
lemesine incelemek demektir. Yani bir olaya ilişkin faktörler bütüncül bir yak-
laşımla araştırılır ve ilgili olayı nasıl etkiledikleri ve ilgili olaydan nasıl etkilen-
dikleri üzerine odaklanır (Ateşoğlu, 2011:406-407). 

3.2.2. Veri Toplama Tekniği 

Nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri toplama yöntemleri, görüşme, gözlem 
ve doküman incelemesidir. Çalışmamızda veri toplama yöntemi olarak yarı 
yapılandırılmış görüşme metodu kullanılmıştır. Bu yöntemde tıpkı yapılandı-
rılmış görüşmelerde olduğu gibi daha önceden belirlenmiş sorular vardır. Fakat 
bu yöntemin farkı, soruların belirli bir sırayı takip etmemesi ve daha önceden 
belirlenmeyen ek soruların sorulabilmesi daha esnek bir yapıya sahip olmasıdır 
(Bilim, 2007:30).  

Çalışmada, Turgut Özal Tıp Merkezinin Başhekiminden yarı yapılandırılmış 
görüşme metoduyla veriler toplanmıştır. 

3.2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmamızda yarı yapılandırılırmış görüşme metoduyla toplanan veriler be-
timsel analiz ve içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Daha sonra bulgular 
konu ile ilgili literatürdeki bilgiler ışığında yorumlanmıştır. 
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3.3. Bulgular 

Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır. 

a) Kurum Vizyonunun Oluşturulma Şekli 

Kurum vizyonu “Türkiye’nin ve bölgede ki komşu ülkelerin en kaliteli sağ-
lık hizmeti veren üniversite hastanesi olmak” şeklinde, üst yöneticilerin yer 
aldığı yönetim sistem kurulunun katılımıyla lider tarafından belirlenmiştir. 

b) Vizyonu Destekleyen Alt Yapı Özellikleri 

Bölgenin en önemli kuruluşlarından biri olan Turgut Özal Tıp Merkezi 8. Cum-
hurbaşkanımız Turgut ÖZAL’ın çabalarıyla, Amerika’daki Houston Tıp Merke-
zi’nin bir benzeri olarak kurulmuştur. Turgut Özal Tıp Merkezi sahip olduğu 
teknolojik alt yapısıyla ülkemizin modern hastanelerinden birisidir. Hastane 
24.000 m2 bir alana kurulmuş, 126.660 m2 kapalı alanı olan, toplam 1027 yatak 
kapasiteli bölgenin en büyük sağlık kuruluşudur. Hastanede 235 yoğun bakım 
yatağı, 26 ameliyat odası ve alanlarında uzman kadrosu ile en kaliteli sağlık 
hizmeti sunulmaya çalışılmaktadır.  

c) Vizyonun İletimi  

Kurumun vizyonu, tüm çalışanların paylaşması ve vizyona ulaşmaya yönelik 
ortak hedefin oluşturulması için lider tarafından sürekli olarak gündemde tutul-
makta, konuşmalarında vurgulanmaktadır. Liderin yönlendirmesi ile çeşitli or-
tam ve vasıtalarla vizyon iletilmeye çalışılmaktadır. Eğitim faaliyetlerinde viz-
yona vurgu yapılmakta özelikle çalışmaya yeni başlayan kişilerin oryantasyon 
eğitimlerinde, vizyon, vurgulu bir şekilde dile getirilmektedir. Vizyon bildirge-
si, hastanenin muhtelif yerlerine asılarak, çalışanların yaka kartlarında, hastane-
nin web sayfasında, çeşitli yayınlarında yer verilerek de iletilmeye ve paylaşıl-
maya çalışılmaktadır. 

d) Vizyona Ulaşmak İçin Yapılanlar 

Turgut Özal Tıp Merkezinde liderin yönlendirmesi ile “İnsanların en kaliteli 
sağlık hizmetine ulaşımını sağlamak ve kolaylaştırmak” olarak tanımlanmış 
misyonu doğrultusunda vizyonuna ulaşmak için bir takım politikalar geliştiril-
miştir. Bu politikalar;  

 Çağdaş sağlık hizmetini ulusal ve uluslararası mevzuata uygun ve zamanın-
da sunan, 

 Hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutan,  

 Çevre sağlığını önemseyerek, faaliyetlerini gerçekleştiren, 
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 Çalışanlarımızın yaralanmalarını ve sağlık sorunlarını önleyerek, huzurlu, 
düzenli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturan,  

 Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre koruma bilincini geliştirerek, sürekli 
eğitimini ve memnuniyetini sağlayan, 

 Çevreye olan etkileri ile iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyip kontrol 
altına alan, 

 Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, atık üretimini azaltan, 

 Yönetim sistemleri şartlarına uyarak, hedeflediği alanlarda sürekli iyileşme-
yi amaç edinen, 

 Dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir kurum olmaktır. 

Bu politikalarla bağlantılı olarak, Turgut Özal Tıp Merkezi 2009 yılında “TS 
EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi”, 2011 yılında ise “18001 İş Sağ-
lığı ve Güvenliği” ve “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesini” 
alarak entegre yönetim sistem belgeleri olan bölgedeki tek hastane olmuştur. 

Turgut Özal Tıp Merkezi kaliteli hizmetin kaliteli çalışanla sağlanacağı bilinciy-
le, çalışanların eğitimine önem vermektedir. Başta hasta, çalışan güvenliği ol-
mak üzere gerek mesleki gerekse hastanenin işleyişine yönelik eğitim programı 
düzenlenerek çalışanların sürekli gelişimi sağlanmaya çalışılmaktadır.  

e) Turgut Özal Tıp Merkezinin Başarılarında Paylaşılan Vizyonun Rolü 

Turgut Özal Tıp Merkezinin vizyonu, ilk olarak başhekimi heyecanlandırmakta, 
enerji vermektedir. Başhekimin kaliteli hizmet verme noktasındaki enerji ve 
heyecanı tüm çalışanları etkilemekte ve onlarında kaliteli hizmet verilmesi nok-
tasında ellerinden geleni yapmalarını sağlamaktadır. Böylelikle, kurum içinde 
kaliteli hizmet verme noktasında ortak bir amaç oluşumunu sağlanmaktadır. Bu 
amaç birlikteliği çalışanlarının, motivasyonlarını, kaliteli hizmet vermeye yöne-
lik enerjilerini artırmaktadır. Tek bir amaç için kilitlenmiş çalışanların olduğu 
kurumda çeşitli başarılar elde edilmektedir.  

Bu başarılar; Karaciğer nakli sayısında son üç yılın Türkiye ve Avrupa birincisi, 
canlıdan canlıya karaciğer nakli yapan 5 merkezden biri olması, 21’i yurtdışı, 
toplamda 800’ün üzerinde karaciğer nakli, 38 böbrek nakli, 23 kemik iliği nakli, 
250’nin üzerinde göz kornea nakli merkezimizde başarıyla gerçekleştirmesi, 
tüm branşlarda başarılı sağlık hizmetinin verilmesi olarak sıralanabilir.  
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SONUÇ  

Sağlık yöneticileri çok önemli bir iş olan hasta bakımı ve tedavisi işlemlerinin 
gerçekleştiği kurumları yönetmektedirler. Bu kurumlarda değişim ve dönüşüm 
çok hızlı yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümde başarı ancak proaktif, ileriyi 
görebilen, ileride kendisi ve kurumu için bir konum hayal eden liderin varlığıyla 
sağlanabilir. Vizyoner lider, oluşturduğu vizyonun çekim gücü ve çalışanlarına 
aşıladığı enerjiyle kurumun başarısında en etkili olan kişidir.  
Bir sağlık kuruluşu olan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin başarılarında liderinin 
kalite boyutunda oluşturduğu vizyonun ve bu vizyonu, paylaşılır bir vizyon 
haline getirmesinin büyük etkisinin olduğu görülmektedir.  
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane 
Yöneticilerinin Tıbbi Sekreterlerin İletişim 
Becerileri Hakkındaki Değerlendirmeleri 
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Özcan ÖZYURT2 
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Ayşegül AYDIN SARAÇOĞLU4 

ÖZET 
Giriş ve amaç: Kurum içi ve kurum dışı iletişimin etkin kılınması ve verimli olmasında, 
kalite amaçlarına ulaşılmasında sekreterler önemli roller üstlenmişlerdir. Sağlık işletme-
lerinde teknolojinin gelişmesi, müşterilerin eğitim düzeylerinin artmasına paralel olarak 
beklenti seviyesinin yükselmesi ve artmış rekabet ortamında, toplam kalite yönetiminde 
sekreterlik hizmetlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, hastane yöneticileri-
nin tıbbi sekreterlerin iletişim becerileri hakkında düşüncelerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
Materyal-metod: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 2012 Ocak-Mart aylarında, Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çeşitli birimlerinde çalışan 66 (%75.9) yöneti-
ci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yöneticilerin demografik-
sosyokültürel özelliklerini, meslek yaşamına ilişkin bilgileri ve iletişim beceri düzeyle-
rini değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan bir anket formu kullanılmıştır.  
Bulgular: Yöneticilerin %51.5’i birimlerinde görev yapan sekreterlerin ses tonu, vurgu, 
diksiyon ve hitabet, %50.0’ı aktif dinleme, gibi sözel iletişim becerilerini iyi düzeyde 
olduğunu, %33.3’ü beden duruşu, iletişim kurduğu kişiye mesafesi gibi sözel olmayan 
iletişim becerilerini çok iyi olduğunu, %19.7’si hatasız resmi yazışma hazırlama, 
%10,6’sı ise resmi işlemleri yürütme gibi yazılı iletişim becerilerinin orta düzeyde ol-
duğunu, % 47.0’ı telefonla görüşmesi yapma becerisini iyi, %25.0’ı hasta bilgilendirme, 
%23.1’i hasta yönlendirme, %18.0’ı randevu takibi, %17.2’si hasta kimlik tespiti yapma 
becerisini orta düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 
Yöneticilerin %3.2’si birimlerinde çalışan sekreterlerin %38.1’inin sorunsuz olarak 
hasta ile iletişim kurma becerisinin ise çok iyi olduğunu, %42.4’ü hastanede bölümler 
arasında uyumlu, etkili bir iletişim kurabilme, %32.3’ü iletişim kanallarını kullanabilme 
ve koordinasyon becerini, %35.9’u protokol bilgilerine sahip olma becerisi, %40.0’ı ise 
amirleri ile olan iletişim becerisi gibi kurum içi iletişim becerilerini iyi olarak değerlen-
dirmişlerdir. Yöneticilerin %55.6’sı birimlerinde çalışan sekreterlerin diğer hastanelerle 
iletişim sağlama, %40.7’si sekreterin güncel resmi uygulamalardan haberdar olma gibi 
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kurum dışı iletişim becerilerini iyi olarak değerlendirmişlerdir. Yöneticilerin %38.0’i 
genel sekreter davranışlarını, %34.5’i hastalara eşit davranma, %50.8’i yardımseverlik, 
%51.6’sı insancıl yaklaşım düzeyini çok iyi olarak değerlendirmişlerdir.  
Sonuç ve öneriler: Sekreterler hasta-hasta yakını, personel ve yönetici arasında köprü 
görevi görmesi yanında, kurum dışı unsurlarla da iletişimi sağlayan kilit bir rol oyna-
maktadır. Gerçek anlamda profesyonelce eğitilmiş, hizmetiçi eğitim ve denetimlerle 
üstün hizmetin sağlanmaya çalışıldığı, bunlara rağmen başarısız kalan kişilerin başka 
alanlara kaydırılıp daha liyakatli elemanların istihdam edilebileceği bir sistemin oluştu-
rulması zaruridir.  

Anahtar Kelimeler: Hastane Yöneticisi, Tıbbi Sekreter, İletişim Becerileri 

ABSTRACT 
Introduction and objective: In health organisations, with a development in technology, 
an increase in the expectations of the customers due to an increase in the educational 
level of the customers and in a growingly competitive environment, the significance of 
secretary services appear in the total quality management. In this study, it is aimed to 
analyze the opinions of the hospital managers on the communicative skills of the 
medical secretaries.  
Material and Method: This descriptive study was conducted on 66 (75.9%) 
administrators working at various departments of Hospitals of the Medical Faculty of 
Erciyes University in January-March, 2012. As a data collection tool, a questionnaire 
comprising of questions directed to analyze the demographic-sociocultural 
characteristics, occupational knowledge and the communicative skill levels of the 
administrators was used. 
Results: Of the administrators, 51.5 % stated that the secretaries working at their 
departments were very good at vocal tone, stress, diction and addressing, 50.0 % stated 
they were good at verbal communicative skills such as active listening, 33.3 % stated 
they were good at non-verbal communicative skills such as their stance to the person 
communicated, their posture, 19.7 % stated they were good at preparing flawless formal 
correspondence, 10.6 % stated that their written communicative skills such as 
conducting formal works were at medium level, 47.0 % stated their phone-talking skills 
as good, 25 % their patient informing skills, 23.1 % their patient directing skills, 18.0 % 
their appointment following, 17.2 % their identification of the patient skills as good. Of 
the administrator, 3.2 % stated that 38.1 % of the secretaries working at their 
department were good at communicating with the patients without any problem. 42.4 % 
evaluated the ability to create an effective and compatible communication between the 
departments of the hospital, 32.3 % their ability to coordinate and use communication 
means, 35.9 % their ability to have protocol knowledge, 40.0 % their in-organisation 
communication skills such as their communication with their heads as good. Of the 
administrators, 55.6 % evaluated their secretaries as good in communication with other 
hospitals, 40.7 % in out-of organisation communicative skills as being aware of the 
updated formal practices. Thirty eight % of the administrators rated the overall secretary 
behaviours, 34.5% their equal treatment of the patients, 50.8 % their humanitarianism, 
51.6 % their humanist approach levels as very good.  
Conclusion and suggestions: Besides serving as a bridge between patient-patient 
relative, personnel- manager, secretaries play a key role in establishing the 
communication with elements out of the organisation.  

Key Words: Hospital Manager, Medical Secretaries, Communication Skills 
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GİRİŞ  
İletişim, yöneticinin işini sürdürebilmek için kullandığı en temel araçtır 
(Koçel,2003:529). Sağlık hizmetleri de iletişimin değişik düzeylerde ve yoğun 
olarak kullanıldığı alanların başında gelmektedir. Sağlık alanında iletişim bilgi-
lendirme boyutunun üzerinde, davranışa yönelik sosyo-psikolojik etkileşim 
yönüyle yer almaktadır (Tabak, 1999:1).Gerek uzmanlaşmanın çok fazla olma-
sı, gerekse kullanılan teknolojinin farklılığı dolayısıyla sağlık işletmelerinde 
diğer işletmelerden farklı olarak iletişimin önemi bir kat daha artmaktadır 
(Tengilimoğlu, vd. 2009: 343). Sağlık yöneticileri, etkin bir iletişim sistemi ile 
hasta-hasta yakını, hemşire ve hekim üçgeninin uyumlu ve verimli bir şekilde 
çalışmasını hedeflerler. Bakım üçgeni arasındaki koordinasyonun sağlanmasın-
da en önemli görev ise sekreterlere düşmektedir (Tengilimoğlu, 2002:53-79). 
Tıbbi sekreter, sağlık hizmetleri sunan ekibin aktif bir üyesidir ve her türlü ileti-
şimi sağlamakla yükümlüdür (Akbolat, 2008). Tıp sekreterleri; sağlık kuruluşla-
rında hasta-hasta yakını ile sağlık personeli arasındaki iletişimi kolaylaştırmak-
ta, işlemleri düzene koyarak bürokrasiyi en aza indirmekte, zaman kaybını ön-
lemektedirler (Tengilimoğlu, 2003:38-70). Sağlık kayıtları sağlık kurumların-
dan yararlanan birey, hekim ve diğer sağlık personeli arasında bir iletişim orta-
mı oluşturur ve bu iletişimi sekreterlik hizmetleri gerçekleştirmektedir 
(Tengilimoğlu, 2002:53-79). Tıp sekreterleri hastanelerin ilgili servislerinde 
hizmet veren yönetici ve hekimlerin teşhis, tedavi, hastanın izlenmesi, gerekli 
malzeme temini gibi hayati öneme sahip görevleri yerine getirirler (Tutar, 
2001:18). Hastanelerde iletişim, görevler ve sorumluluklar arasında paylaşıldık-
tan sonra, bu görevlerin yürütülmesi sırasında kurum içinde mesaj alışverişi 
başlar. Büyük ve karmaşık yapılı kuruluşlardan bir olan hastanelerde de önemi 
giderek artan iletişim’in ilgilendiği konular şunlardır: Kim kimin ile iletişim 
kuracak, hangi konularda ve nasıl iletişim kurulacak, bilgiler nereden nereye 
aktarılacaktır (Ak, 1990:86-87). Hastane iletişimi, hastanenin işleyişinde kişile-
rin yetki ve sorumluluklarını bilerek, pozisyonlarına uygun davranmalarına 
ortam hazırlamakta olup, bu iletişim; üst-ast iletişimi, tedavi verme iletişimi, 
denetleyici iletişim, koordinasyon iletişimi ve denetim iletişimi başlıklar altında 
incelenmektedir (Hayran ve Sur, 1997: 341-342).  

Bu çalışmada, hastane yöneticilerinin tıbbi sekreterlerin iletişim becerileri hak-
kında düşüncelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL - METOD 

Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 2012 Ocak-Mart aylarında, Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanelerinin çeşitli birimlerinde çalışan 66 (%75.9) yönetici 
üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yöneticilerin de-
mografik-sosyokültürel özelliklerini, meslek yaşamına ilişkin bilgileri ile sekre-
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terlerin iletişim beceri düzeylerini değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan 
bir anket formu kullanılmıştır. Çalışmada, tanımlayıcı verilerin analizlerinde 
frekans ve yüzde alma teknikleri kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Araştırma grubunu oluşturan bireylerin demografik- 
sosyokültürel özelliklerine göre dağılımı 

Özellikler n=66 Sayı % 
Yaş 
33-38 
39-43 
44-48 
49 ve üzeri 

 
32 
20 
11 
3 

 
48.5 
30.3 
16.7 
4.5 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
60 
6 

 
90.9 
9.1 

Eğitim durumu 
Lise 
Ön lisans 
Lisans 
Lisans üstü 

 
3 
20 
35 
8 

 
4.5 

30.3 
53.0 
12.1 

Medeni durum 
Evli 
Bekar 

 
51 
15 

 
77.3 
22.7 

Meslekte çalışma süresi 
6-10 
11-15 
16 yıl ve üzeri 

 
1 
17 
48 

 
1.5 

25.8 
68.2 

Kurumda Çalışma Süresi 
1-5 
11-15 
16 yıl ve üzeri 

 
1 
20 
45 

 
1.5 

30.3 
68.2 

Yürütülen Görev 
Başhekim 
Başhekim Yardımcısı 
Hastane Müdürü 
Hastane Müdür Yrd. 
Başhemşire Yrd.  
Klinik Sorumlu Hemşiresi 
Poliklinik Sorumlu Hemşiresi 

 
1 
1 
1 
5 
5 
51 
2 

 
1.5 
1.5 
1.5 
7.6 
7.6 

77.3 
3.0 
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Araştırma grubunu oluşturan bireylerin %48.5’i 33-38 yaş grubunda, %90.9’u 
kadın, %53.0’ı lisans mezunu, %68.2’si meslekte ve kurumda çalışma süresi 16 
yıl ve üzeri, %77.3’ü klinik sorumlu hemşiresi, %7.6’sı hastane müdür yardım-
cısı, %1.5 başhekim, hastane müdürü ve müdür yardımcısı idi. 

Tablo 2. Tıbbi Sekreterlerin sözel iletişim beceri düzeylerinin değerlendirilmesi 

Kötü orta iyi  Çok iyi Sözlü İletişim 
n % n % n % n % 

Konuşma becerisi - - 7 10.6 35 53.0 24 36.4 
Talimatları anlama becerisi 1 1.5 6 9.1 32 48.5 27 40.9 
Ses tonu, vurgu, diksiyon ve 
hitabet becerisi 

- - 9 13.6 34 51.5 23 34.8 

Lehçesi, şiveli konuşma becerisi 2 3.0 8 12.1 41 62.1 14 21.2 
Hedef kitleye yönelik uygun 
kelime seçme becerisi 

1 1.5 11 16.7 32 48.5 22 33.3 

Aktif dinleme becerisi 1 1.5 10 15.2 33 50.0 22 33.3 
Konuşma süresince göz teması 
kurma becerisi 

4 6.1 12 18.2 29 43.9 20 30.3 

Sözsüz İletişim 
Jest ve mimiklerini kullanma 
becerisi 

3 4.5 11 16.7 32 48.5 19 28.8 

Gülümseme  2 3.0 13 19.7 28 42.4 21 31.8 
Beden duruşu, iletişim kurduğu 
kişiye mesafesi 

1 1.5 9 13.6 33 50.0 22 33.3 

Giyim ve aksesuar seçme becerisi 2 3.0 13 19.7 27 40.9 23 34.8 
Yazılı İletişim 
Yazma becerisi 2 3.0 7 10.6 32 48.5 23 34.8 
Hatasız resmi yazışma hazırlama 
becerisi 

2 3.0 13 19.7 28 42.4 22 33.3 

Tıbbi terminoloji kullanma 
becerisi 

1 1.5 15 22.7 32 48.5 17 25.8 

Rapor hazırlama becerisi 1 1.5 11 16.7 28 42.4 25 37.9 
Dikte alma becerisi 1 1.5 11 16.7 34 51.5 19 28.8 
Resmi işlemleri yürütme becerisi 2 3.0 7 10.6 31 47.0 25 37.9 
e-posta ile iletişim sağlama 
becerisi 

2 3.0 8 12.1 34 51.5 20 30.3 

Yöneticilerin %53.0’ı birimlerinde görev yapan sekreterlerin konuşma, %48.5’i 
talimatları anlama ve kitleye yönelik uygun kelime seçme, %51.5’i ses tonu, 
vurgu, diksiyon ve hitabet, %50.0’ı aktif dinleme, %43.9 ‘u konuşma süresince 
göz teması kurma becerisini iyi düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticilerin 
%28.8’i birimlerinde çalışan sekreterlerin jest ve mimiklerini kullanma, %31.8’i 
gülümseme, %33.3’ü beden duruşu, iletişim kurduğu kişiye mesafesi, %34.8’i 
giyim ve aksesuar seçme gibi sözel olmayan iletişim becerilerini çok iyi olarak 
değerlendirmişlerdir. Yöneticiler %10.6’sı birimlerinde çalışan sekreterlerin 
yazma, %19.7’si hatasız resmi yazışma hazırlama, %22.7’si tıbbi terminoloji 
kullanma, %16.7’si rapor hazırlama ve dikte alma becerisini orta, %10,6’sı ise 
resmi işlemleri yürütme, %12.1’i ise e-posta ile iletişim sağlama becerisini orta 
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düzeyde olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 2). İletişimin gerçekleşmesi için hem 
kaynakta hem de alıcıda bulunması gereken ve temel iletişim yetenekleri olan 
konuşma, yazma, dinleme, okuma, düşünme gibi yeteneklerin yanı sıra, sözsüz 
iletişim için gerekli olan resim yapma, jest-mimik gibi uygun beden dilini kul-
lanabilme yetenekleri de iletişim için son derece önemlidir. (Tabak,1999:18). 
Sekreter iletişimde; giyim, duruş, konuşma yeri, güven vermek, ilgi çekmek ve 
doğal olmak, konuşmanın kesinliği gibi konularda özenli davranmalı, ses tonu-
nu ve seçtiği kelimeleri etkili kullanmalıdır. Ayrıca sekreterin göz teması, yüz 
ifadesi, baş hareketleri, jestler, beden duruşu, yakınlık, yöneliş, bedensel temas, 
konuşmanın sözel özellikleri konusunda özen göstermelidir. (Tengilimoğlu ve 
Köksal, 2009:51). 

Tablo 3. Tıbbi Sekreterlerin telefonla iletişim kurma, hasta karşılama ve  
randevu verme becerilerinin değerlendirilmesi 

Kötü orta iyi  Çok iyi Telefonla İletişim 
n % n % n % n % 

Telefon görüşmesi yapma 
becerisi 

1 1.5 6 9.1 31 47.0 28 42.4 

Telefon aktarma becerisi 2 3.2 7 11.1 25 39.7 29 46.0 
Telefon mesajı aktarma becerisi - - 8 12.9 29 46.8 25 40.3 
Gereksiz telefonları erteleye-
bilme becerisi 

1 1.6 12 18.8 31 48.4 20 31.3 

Telefonu beklemeye aldıktan 
sonra zaman kullanma becerisi 

2 3.2 9 14.3 31 49.2 21 33.3 

Telefon görüşmesi kayıt formu 
doldurma becerisi 

2 3.9 9 17.6 21 41.2 19 37.3 

Hasta Karşılama ve Randevu 
Hasta karşılama becerisi 3 4.8 15 23.8 23 36.5 22 34.9 
Hasta bilgilendirme becerisi 2 3.1 16 25.0 23 35.9 23 35.9 
Hasta yönlendirme becerisi 1 1.5 15 23.1 23 35.4 26 40.0 
Randevu takibi becerisi - - 11 18.0 26 42.6 24 39.3 
Sorunsuz olarak hasta ile 
iletişim kurma becerisi 

2 3.2 9 14.3 28 44.4 24 38.1 

 

Yöneticilerin % 47.0’ı birimlerinde görev yapan sekreterlerin telefon görüşmesi 
yapma, %48.4’ü gereksiz telefonları erteleyebilme, %49.2’si telefonu bekleme-
ye aldıktan sonra zaman kullanma becerisini iyi olarak değerlendirmişlerdir 
(Tablo 3). Yöneticiler gündelik faaliyetlerinde iletişimlerini sekreterleri aracılı-
ğıyla kurmaktadırlar. Telefon görüşmeleri, toplantılar, raporları inceleme, emir 
ve direktif verme, gelen mesajları inceleme gibi faaliyetler, iletişim süreci içeri-
sinde yeralmaktadır (Tutar, 2001:224).  

Yöneticilerin %23.8’i sekreterin hasta karşılama, %25.0’ı hasta bilgilendirme, 
%23.1’i hasta yönlendirme, %18.0’ı randevu takibi becerisini orta düzeyde ol-
duğunu belirtmişlerdir. Yöneticilerin %3.2’si birimlerinde çalışan sekreterlerin 
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%38.1’inin sorunsuz olarak hasta ile iletişim kurma becerisinin çok iyi olduğu-
nu belirtmişlerdir. Sağlık kuruluşlarına hizmet almak üzere başvuran hastalara 
karşı sağlık personelinin tutumu soğuk ve katı olursa, hastayla sağlıklı bir ileti-
şim kurmaktan söz edilemez. Hasta memnuniyeti; hastanelerde kişiler arası 
iletişim, personel davranışı, hastalığı hakkında bilgilendirilme gibi pek çok fak-
törden etkilenmek olup (Özer-Çakıcı, 2007:142), memnuniyeti etkileyen en 
önemli faktörün iletişim ve hastayı yeterli bilgilendirme olduğu bilinmektedir 
(Yılmaz, 2001:72-73).  

Tablo 4. Tıbbi Sekreterlerin çalışma arkadaşları ile iletişim  
beceri düzeylerinin değerlendirilmesi 

Kötü orta iyi  Çok iyi 
Çalışma Arkadaşları ile İletişim 

n % n % n % n % 
Çalışma arkadaşlarıyla gayri resmi 
iletişim kurma becerisi 

1 1.6 5 7.8 30 46.9 28 43.8 

Çalışma arkadaşlarıyla mesleki 
konularda iletişim kurma becerisi  

1 1.6 8 12.5 30 46.9 25 39.1 

Bağlı olduğu yöneticiyle karşılıklı 
güvene dayalı iletişim kurma 
becerisi 

2 3.1 10 15.6 23 35.9 29 45.3 

Kurum içi geribildirim verme 
becerisi 

4 6.3 13 20.6 25 39.7 21 33.3 

Çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı 
çatışmalarla baş etme becerisi 

4 6.3 12 19.0 24 38.1 23 36.5 

Ekip çalışması yürütebilme becerisi 3 4.8 7 11.1 30 47.6 53 36.5 

 

Yöneticilerin %46.9’u çalışma arkadaşlarıyla mesleki konularda iletişim kurma 
becerisini iyi, %45.3’ü bağlı olduğu yöneticiyle karşılıklı güvene dayalı iletişim 
kurma, %33.3’ü kurum içi geribildirim verme becerisini çok iyi olarak, %36.5’i 
çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmalarla baş etme becerisini çok iyi, 
%47.6’sı ekip çalışması yürütebilme becerisini iyi olarak değerlendirmişlerdir 
(Tablo 4). Baran ve ark. (2010)’nın hekimlerin tıbbi sekreterlere yönelik algıları 
üzerine yaptıkları çalışmada, hekimlerin %38.9’u tıbbi sekreterlerin hasta ve 
hasta yakınlarıyla, % 47.1’i hekimlerle ve % 46.2’si ise diğer sağlık çalışanla-
rıyla olumlu iletişim kurabildiklerini bildirmişlerdir. 

Tablo 5. Tıbbi Sekreterlerin kurumiçi iletişim beceri düzeylerinin değerlendirilmesi 

Kötü Orta İyi  Çok iyi 
Kurum içi İletişim 

n % n % n % n % 
Hastaneye ait bilgileri zamanında 
ilgili birime iletme becerisi 

2 3.1 7 10.8 28 43.1 28 43.1 

Hastanede bölümler arasında 
uyumlu, etkili bir iletişim kura-
bilme becerisi 

1 1.5 11 16.7 26 39.4 28 42.4 

Hastane yönetiminden gelen 
bilgileri eksiksiz ve zamanında 
aktarma becerisi 

3 4.5 7 10.6 29 43.9 27 40.9 
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Kötü Orta İyi  Çok iyi 
Kurum içi İletişim 

n % n % n % n % 
Hastane yönetim bilgi sistemini 
kullanma becerisi 

2 3.0 10 15.2 26 39.4 28 42.4 

Resmi işlemlerde formalitelere 
bağlılık düzeyi 

2 3.0 11 16.7 27 40.9 26 39.4 

İletişim kanallarını (toplantılar, 
bültenler, ilan tahtaları vb.) kulla-
nabilme becerisi 

2 3.1 12 18.5 30 46.2 21 32.3 

Koordinasyon beceri 2 3.1 16 24.6 26 40.0 21 32.3 
Kurum içi yönlendirme işaret ve 
levhalarını kullanabilme becerisi 

1 1.5 9 13.8 30 46.2 25 37.9 

Protokol bilgilerine sahip olma 
becerisi 

3 4.7 15 23.4 23 35.9 23 35.9 

Kurum Dışı İletişim 
Diğer hastanelerle iletişim sağla-
ma becerisi 

- - 7 11.1 35 55.6 21 33.3 

Sosyal güvenlik kurumuyla doğru 
ve eksiksiz iletişim kurma becerisi 

1 1.6 11 18.0 26 42.6 23 37.7 

Sağlık Bakanlığı gibi resmi ku-
rumlarla iletişim becerisi 

- - 12 21.1 26 45.6 19 33.3 

Kurumun medya ile iletişimini 
sağlama becerisi 

1 1.8 11 19.3 29 50.9 15 26.3 

 

Yöneticilerin %43.1’i birimlerinde çalışan sekreterlerin hastaneye ait bilgileri 
zamanında ilgili birime iletme, %42.4’ü hastanede bölümler arasında uyumlu, 
etkili bir iletişim kurabilme, %40.9’u Hastane yönetiminden gelen bilgileri ek-
siksiz ve zamanında aktarma, %42.4’ü hastane yönetim bilgi sistemini kullan-
ma, %39.4’ü resmi işlemlerde formalitelere bağlılık düzeyi, %32.3’ü iletişim 
kanallarını (toplantılar, bültenler, ilan tahtaları vb.)kullanabilme ve koordinas-
yon becerini, %35.9’u protokol bilgilerine sahip olma becerisi, %40.0’ı ise 
amirleri ile olan iletişim becerisi gibi kurum içi iletişim becerilerini iyi olarak 
değerlendirmişlerdir. Yöneticilerin %55.6’sı birimlerinde çalışan sekreterlerin 
diğer hastanelerle iletişim sağlama, %42.6’sı sosyal güvenlik kurumuyla doğru 
ve eksiksiz iletişim kurma, %37.7’si Sağlık bilgi sisteminden kaynaklan yazış-
ma hataları çözme, %45.6’sı Sağlık bakanlığı gibi resmi kurumlarla iletişim, 
%50.9’u kurumun medya ile iletişim sağlama, %40.7’si sekreterin güncel resmi 
uygulamalardan haberdar olma gibi kurum dışı iletişim becerilerini iyi olarak 
değerlendirmişlerdir (Tablo 5). Kurumiçi iletişim; doğruluk temeline dayanan, 
yönetiminden çalışanlara, çalışanlardan da yönetime karşılıklı enformasyon 
akışına imkân sunan ve süreklilik isteyen bir iletişim şeklidir. İç iletişimini iyi 
sağlamış kuruluşlar, çalışanlarında oluşabilecek hoşnutsuzlukları, güvensizlikle-
ri, yanlış bilgilendirmeleri ve dedikoduları engelleyerek verimlilikleri olumlu 
yönde etkilemektedir (Canöz, 2010:80). Örgütsel düzeyde sağlık iletişimi, sağ-
lık kurum ve kuruluşlarının yönetiminde, personel arasında, kurumsal kültür ve 
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iklim içinde gelişen iletişimi kapsar. Sağlık alanında bilgi ve becerilerin öğreti-
minde ve uygulamasında doğru algılama, anlama ve anlaşılma temel aşamadır. 
Bilgi ya da beceri içeren iletilerin yöneten ile yönetilen, öğrenen ile öğreten 
arasındaki nitelikli paylaşımı bilgi-beceri kazanım ve uygulamalarının niteliğini 
de doğrudan etkilemektedir (Tabak, 1999:2). 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kurum içi ve kurum dışı iletişimin etkin kılınması ve verimli olmasında, kalite 
amaçlarına ulaşılmasında sekreterler önemli roller üstlenmişlerdir. Çalışmamız-
da, yöneticilerin yaklaşık yarısı, birimlerinde görev yapan sekreterlerin ses tonu, 
vurgu, diksiyon ve hitabet aktif dinleme, gibi sözel iletişim becerilerini iyi dü-
zeyde olduğunu belirtmişlerdir. Diğer yandan, yöneticilerin büyük çoğunluğu 
sekreterlerin sorunsuz olarak hasta ile iletişim kurma becerisinin iyi ve çok iyi 
olduğunu belirtmişlerdir. Sekreterler hasta-hasta yakını, personel ve yönetici 
arasında köprü görevi görmesi yanında, kurum dışı unsurlarla da iletişimi sağla-
yan kilit bir rol oynamaktadır. Gerçek anlamda profesyonelce eğitilmiş, 
hizmetiçi eğitim ve denetimlerle üstün hizmetin sağlanmaya çalışıldığı, bunlara 
rağmen başarısız kalan kişilerin başka alanlara kaydırılıp daha liyakatli eleman-
ların istihdam edilebileceği bir sistemin oluşturulması zaruridir.  
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Sağlıkta Performans Uygulamasının  
Çalışanların, Moral ve Motivasyon  
Seviyesine Etkileri 

 
Hüseyin Seyhan FİDAN 1 

Erdinç ÖZKURT 2 
Uğur IŞIK 3 

Burcu ELİTEZ 4 
Seçil BİLGİN 5 

ÖZET 
Bu çalışma kapsamında “ikinci basamak sağlık kurumları olan hastanelerde çalışan 
personellerin Sağlıkta Performans ve Kalite uygulaması ile birlikte moral ve motivas-
yon seviyeleri” detaylı bir şekilde incelenmiş ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 
bilimsel araştırma raporu haline getirilmiştir. 

Motivasyon insan ilişkilerine yön veren en önemli olgulardan biridir. Hangi türde olursa 
olsun bütün işletmelerin kurum ve kuruluşların ortak hedefi insanların çabalarını amacı 
gerçekleştirmeye doğru yoğunlaştırmaktır. İş ne olursa olsun sonuçta istenen şey söz 
konusu işin yapılabilmesi ise insanın istekli olmasını, işi benimsemesini gerektirir. İşte 
bu isteği sağlayan bireyin motivasyon düzeyidir.  

Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ilinde ikinci basamakta çalışan sağlık personellerinin 
performans uygulaması sonrası moral ve motivasyon seviyesini belirlemek ve demogra-
fik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır.  

Yapılan araştırmada öncelikle literatür taraması yapılarak, performansın çalışan moti-
vasyonuna etkisi konusunda, çalışanların düşüncelerini saptamak için anket soruları 
hazırlanmıştır. Derlenen bilgiler doğrultusunda hazırlanan anket formu, Eskişehir ili 
merkezindeki hastanelerde çalışanlara uygulanmıştır. 308 kişi anketleri tam olarak dol-
durmuştur. Bu cevaplarla veri tabanı oluşturulmuştur. Elde edilen bilgileri çözümleme-
de T-Testi ve Korelasyon Analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular 
SPSS 17.0 programı ile analiz edilmiştir. 
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2  Eskişehir Sağlık Müdürlüğü(İl Perf. ve Kalite Koordinatörü), dr.erdincozkurt@gmail.com, 0 532 5168354 
3  Eskişehir Sağlık Müdürlüğü(İl. Perf. ve Kalite Koord. Birim Sor.), ugurisik222@gmail.com, 0 533 7470344 
4  Eskişehir Sağlık Müdürlüğü(İl. Perf. ve Kalite Koord. Birim Çal.), burcuelitez@gmail.com, 0 505 7864917 
5  Eskişehir Sağlık Müdürlüğü(İl. Perf. ve Kalite Koord. Birim Çal.), secil-bilgin@hotmail.com, 0 532 1634132 
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Araştırmanın örneklemini 2011 yılında, Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet 
Hastanesi, Eskişehir Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Ağız Diş Sağlı-
ğı Hastanesinde çalışanlar oluşturmaktadır. 

Bu istatistikî çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerle araştırmanın sonuçlarına ulaşılmış 
ve sonuç olarak Sağlıkta Performans ve Kalite uygulamasının çalışanların moral ve 
motivasyon seviyesi üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Performans, Moral ve Motivasyon. 

ABSTRACT 
In this study, ‘’together with the application of performance and quality in health, mora-
le and motivation levels of the personnel working in the hospitals as the second line 
health- institutions “ are examined in detail and the report put into a master’s thesis. 

Motivation is one of the most important phenomenon which gives direction to the 
people’s relations. No matter what type of business it is, the common aim of the whole 
is to intensify people’s efforts to make the aim real. Whatever the business, if its the aim 
wanted to be reached, this requires the person’s being willing and adopted to the job. 
And this is the level of the person’s motivation which enables willing. 

The aim of this study is to identify the level of motivation and morale of the health staff 
who are working in second-line in Eskişehir and to determine if it shows differences 
according to demographic properties. 

At the very beginning of this study, firstly a questionnaire has been prepared by 
reviewing the literature to establish the personnel opinions about the effect of 
performance on the personnel motivation. The questionnaire prepared basing on the 
information collected, has been applied to the staff working in the center of Eskişehir . 
308 people answered the questionnaire entirely. And a database has been created by 
means of these answers. T-Test and Correlation Analysis has been used to analyze the 
information collected. The results has been analized in SPSS 17.0 programme.  

The samples of this study in 2011 includes the personnel working in Eskişehir State 
Hospital, Yunus Emre State Hospital, Eskişehir Maternity and Children Hospital and 
Oral and Dental Health Hospital.  

The result of this survey has been reached with the data resulting from these statistical 
studies and as a result, it has been concluded that the application of Performance and 
Quality in health is effective on the personnel’s morale and motivation.  

Key Words: Performance in Health, Morale and Motivation. 
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GİRİŞ 

Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini, çalışan güvenliğini, hasta ve çalışan mem-
nuniyetini kaliteli sağlık hizmeti sunumu içinde değerlendirmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında hastanelerde kaliteli hizmet sunumu bir hobi veya psikolojik tat-
min aracı olmayıp, hizmet alanların talep ettiği, hizmet sunucularının yerine 
getirmesi gereken bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde 2003 
yılında yürürlüğe giren sağlıkta dönüşüm programı ile kaliteli hizmet sunumu, 
hem bir devlet politikası hem de bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu gün ülkemiz sağlık kurum ve kuruluşlarında uyguladığımız kalite sistemi 
Bakanlık tarafından geliştirilen ve uygulanan bir sistem olarak karşımıza çık-
maktadır. Sistemin uygulanmaya başlamasıyla öncelikle muayene erişim ve 
ilaca erişim noktasında hızlı bir iyileşme ve memnuniyet artışı gözlemlenmiştir. 
Artık hastalarımız beklenti düzeylerini yükseltmiş daha fazlasını talep eder ko-
numa gelmiştir. Bu aşamadan sonra hasta rızası, teşhis ve tedavi sürecine katı-
lım, hasta memnuniyeti, hasta güvenliği, çalışan güvenliği hususlarına özen 
gösteren hizmet sunumu istenir duruma gelinmiştir. Kurumsal açıdan bakıldı-
ğında, hizmetin devamının sağlanması, finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, 
hizmet yarışının sürdürülebilmesi, çalışanların ekonomik kazanımların sürdürü-
lebilmesi ve hesap verebilirliğin sağlanması için kaliteli hizmet sunumu kaçı-
nılmaz hale gelmiştir. 

Çalışmanın amacı; Sağlıkta Performans ve Kalite uygulaması ile birlikte çalı-
şanlarımızda oluşan moral ve motivasyon seviyesinin ölçülmesidir. Ölçüm tek-
niği olarak 25 soruluk Likert ölçekte hazırlanan anket hazırlanmış ankette sağlık 
çalışanlarının moral ve motivasyon seviyesini etkileyen çalışma ortamı, yönetim 
çalışan ilişkisi, performansa dayalı ücret sistemi, karar verme süreci yeterliliği 
ve hastalarla ilişkiler açısından değerlendirilmesine esas sorular yöneltilmiştir. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda; birinci bölümde, Sağlıkta Performans ve Kali-
te uygulamaları ve motivasyon kavramı, İkinci bölümde, Performans uygulama-
sının sağlık çalışanlarının moral ve motivasyon seviyesine etkileri üzerinde 
araştırmaya yer verilmiştir. 

Çalışanların yüksek performans sergilemeleri için işlerine karşı olumlu moti-
vasyona sahip olmaları gerekmektedir. Çalışan insanların motivasyonunu etki-
leyen faktörler ile personeli güdüleme yönünde kurum ve yöneticilerden bekle-
nenler, bu çalışmanın diğer bir konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmayla, per-
formans değerlendirme ve motivasyon arasındaki ilişki, değerlendirilenlerin 
motivasyonu üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 



Poster Bildiriler 

 

320   IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

1. SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE UYGULAMALARI 

1.1. Performans Kavramı  

Performans kavramı, İngilizce “performance” kelimesinin dilimizdeki karşılığı 
olarak kullanılmakta, “başarı, edim” anlamlarına gelmektedir. Bu çalışmada 
genellikle performans kavramı ve çalışanlar üzerindeki etkileri üzerinde durula-
caktır. 

Çalışan birey açısından düşünüldüğünde performans; bir işi yapan bireyin o işle 
amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiğinin, diğer bir ifadeyle neyi 
başarabildiğinin miktar ve kalite açısından ifadesidir.(Tınaz; 2005:77) 

Performans yönetimi bir taraftan hizmet kullanıcısına kaliteli hizmet sunma 
amacı taşırken bir yönüyle de kurumsal stratejilerin ne yönde geliştirileceğini ve 
bu noktada çalışanların nasıl davranması gerektiğini ortaya koymaktadır.(Kılıç, 
2007: 307) 

1.2. Hastanelerde Performans ve Kalite 

Hastanelerde sağlık hizmeti sunan işletmelerdir. Kârı ikinci plana atan, karma-
şık yapıda açık–dinamik sistemlerdir, aşırı iş bölümü ve uzmanlaşma vardır. 
Farklı yapı ve özellikte personeli bir arada bulundururlar. Bu nedenle koordi-
nasyonu zordur. Güç ve statünün aynı kişilerde toplanamadığı, teknolojileri 
karmaşık organizasyonlardır. Hastaneler 24 saat kesintisiz hizmet verir, tıbbi 
çalışanları genellikle vardiya usulü ile çalışır. Çalışanların çoğu bayanlardan 
oluşur. Sağlık hizmetleri insan sağlığı ile ilgilendiği için kalite herkesin sorum-
luluğunda bir zorunluluktur. Hizmetin kaliteli olması için katılımcılık sağlık 
hizmetlerinde daha da önem kazanır. Sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlen-
dirmek için hastalık oranları, hastalık iyileşme oranları, ameliyat sonrası komp-
likasyon oranları, yatak işgal oranları gibi nitel ölçütler geliştirilmiştir. Sağlık 
hizmetlerinde kalitenin tanımını yapmak çok güç olmakla birlikte hasta bakım 
hizmetlerinde arzu edilmeyen sonuçların azaltılıp, arzu edilen sonuçların arttı-
rılması şeklinde tanımlanabilir. Kalite, işi yapanın, işi en iyi bildiğini bu neden-
le de işi yapanların özendirilmesini savunur. Yöneticiler çalışanlarına saygı 
gösterirlerse onlarda müşterilerine saygı gösterir, yönetim çalışanların sorunla-
rıyla ilgilenirse onlarda müşterilerin sorunlarıyla ilgilenir.(Kavuncubaşı, 
2000:123) 

1.3. Motivasyon ve Performans İlişkisi 

Yüksek iş gören performansı için öncelikli şart doğal olarak, işin gerektirdiği 
niteliklere uygun iş görenin seçilmesidir. İşletme organizasyonunda doğru bir iş 
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gören seçim politikası uygulandıktan sonra ise başarı, bu iş görenin doğru yöne-
tilmesi ile sağlanabilecektir. İşletme yönetiminin iş göreni motive edebilmesi 
diğer bir ifadeyle performansı kontrol edebilmesi, değerlendirmesi ve arttıra-
bilmesi, motivasyon yöntemleri olarak adlandırılabilecek bazı tekniklerin uygu-
lanmasına bağlı olacaktır. Sözü edilen motivasyon yöntemleri şunlardır 
(Yaralıoğlu, 2001: 130) 

 Emeğin tam karşılığını verecek ücret politikalarının uygulanması, 

 Uygun çalışma ortamlarının oluşturulması, 

 Yetki ve sorumlulukların doğru dağıtılması, 

 Personel arasında adaletin sağlanması, 

 Personelin çeşitli düzeylerde alınan kararlara katılımının sağlanması, 

 Emir ve talimatların planlanmış hiyerarşik yapıya uygun olarak akmasının 
sağlanması, 

 İş görenin kişisel performansının doğru yöntemlerle ödüllendirilmesi, 

2. MOTİVASYON VE TEMEL KAVRAMLAR 

2.1. Motivasyon Tanımı 

Motivasyon kavramı bugüne kadar birçok anlamlarda kullanılmıştır. Motivas-
yon Kavramı; yöneltme, güdüleme, isteklendirme, teşvik etme gibi anlamlara 
gelmektedir. Motivasyonu “kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere 
kendi arzu ve istekleri ile davranmaları” şeklinde tanımlamak mümkündür. Ör-
gütsel açıdan bakılınca ise motivasyon; örgüt üyelerinin çalışmaya başlamaları-
nı ve görevlerini istekle yerine getirmelerini sağlayan güçlerin tümü anlamını 
taşımaktadır. Motivasyon konusu itibarı ile; Kişilerin bekleyiş ve ihtiyaçları, 
amaçları, davranışları kendilerine performansları hakkında bilgi verilmesi konu-
ları ile ilgilidir. (frmtr.com, 2011) 

Motivasyon öyle nazik bir dengedir ki; en ufak bir değişiklik bile çalışanların 
şevkini kırabilir. Örneğin; bir iş arkadaşınızın size selam vermeden geçmesi ya 
da tam tersi, yöneticinizin omzunuzu sıvazlayarak “her şey yolunda mı” diye 
sorması sizi harekete geçirebilir (Sağlam, 2008:22). Buradan da anlaşılacağı 
üzere bu dengeyi iyi kurmak gerekir. Motivasyon da önemli olan karmaşıklığı 
giderebilecek doğru yöntemi bulabilmek ve Will Rotgers’ten aktarıldığı gibi; 
“Balığa çıktığınızda oltaya sevdiğiniz pastayı değil, balığın sevdiği yemi takar-
sınız”demektir (Mess 2004: 5). 
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2.2. Çalışanların Motive Edilmesi 

Hizmet işletmelerinde hizmet kalitesinin temel belirleyicisi çalışanlardır. Verilen 
hizmetlerin kişisel olduğu bu örgütlerde etkinliğin sağlanabilmesi için çalışanların 
iş doyumunun yüksek düzeyde sağlanması gerekir (Tengilimoğlu 2005: 24). 

Çalışanların motive edilmesinde örgüt amaçları ile kişilerin amaçlarının örtüş-
mesi gerekmektedir (Erkut, 1992: 15-16). Bu örtüşmenin gerçekleşmesi duru-
munda motivasyon verimlilik ilişkisi ortaya çıkacaktır. Örgütün amacına ulaş-
ması durumunda birey de amacına ulaştığına inanıyorsa verimliliğin elde edil-
mesi daha kolay olacaktır (Oral vd. 1997: 93). Çünkü insanlar yaptıkları işten 
ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha verimli çalışmaktadırlar (Eren 
2003: 553). 

2.3. Sağlık Sektöründe Personel Motivasyonunun Önemi 

Hizmet sektörünün dünya ve Türkiye ekonomisi içindeki payının artışı, yaşam 
süresi ortalamasının hemen hemen tüm dünya ülkelerinde yükselmesi ve buna 
bağlı olarak sağlık sektörünün sürekli teknolojik gelişim ve ekonomik büyüme 
içinde olması sektörde sunulan hizmetin kalitesinin önemini artırmaktadır. 
Özellikle müşteri odaklı pazarlamanın tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalar 
tarafından benimsenmeye başlamasıyla birlikte, Türkiye’de sağlık sektöründe 
faaliyet gösteren kuruluşlar çeşitli girişimlerde bulunarak hizmet kalitelerini 
yükseltmeyi amaçlamaktadırlar (Yağcı vd., 2006: 219). Hizmet kalitesinin yük-
selmesi ise personele verilen önemden ve personeli motive eden araçlardan 
geçmektedir. Hastanelerin de toplumun gereksindiği sağlık hizmetlerini karşı-
lamak amacıyla faaliyet gösteren emek-yoğun teknolojiye sahip bir örgüt oldu-
ğu göz önüne alındığında belirlenen amaca ulaşmada, hastanenin başarısı ya da 
başarısızlığı personeline bağlıdır (Özer vd., 2003: 118). Dolayısıyla da sağlık 
personelinin öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğu ortaya çıkmaktadır (Pınar 
vd., 2005: 205-206). Hastane personeline ne kadar çok önem verilir ise hastane 
o kadar verimli bir sağlık hizmeti verir. 

Sağlık emekçilerinin daha verimli işler yapmasını sağlamak ve kaliteli hizmet 
sunumunu teşvik etmek için ölçülebilir hizmet tanımlamaları yapılmak zorun-
dadır. Bu amacı gerçekleştirmek için farklı performans ölçütleri üzerinde du-
rulmaktadır. 

Bu ölçütlerin başlıcaları şunlardır: 

 Hizmet sunulan insanların mutluluğunu sağlamak, 

 Daha iyi bir sağlık düzeyi (çıktı/akıbet) elde etmek, 

 İyi tanımlanmış kaliteli bir sağlık hizmet sunum sürecine uymak, 

 Bu hizmeti sunmak için kullanılan alt yapı, insan ve malzeme kaynaklarında 
(girdi) tanımlanmış normları yerine getirmek.  
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3. SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE UYGULAMASI İLE  
BİRLİKTE ÇALIŞANLARDA OLUŞAN MORAL VE  
MOTİVASYON SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR    
ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Metodolojisi 

3.1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın araştırma kısmında Eskişehir il merkezindeki iki adet devlet has-
tanesi, bir adet kadın doğum ve çocuk hastanesi ve bir adet ağız diş hastanesin-
deki toplam 308 çalışanın çalışma ortamı açısından, yönetim çalışan ilişkisi 
açısından, ücret sistemi açısından, karar verme süreci yeterliliği açısından, has-
talarla ilişkileri açısından Sağlıkta performans sistemine yaklaşımları ve bu 
sistemin onları motive etme şekilleri ortaya çıkarılmıştır. 

3.1.2. Araştırmanın Önemi 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde performans yönergesi ve hizmet kalite 
standartları uygulamaları 2007 yılı itibariyle uygulamaya konulmuştur. Mevcut 
performans sisteminin uygulanabilmesi için öncelikle en tepe yöneticiden baş-
layarak, temizlik personeline kadar tüm çalışanların bu konuya motive edilmesi 
gerekmektedir. 

Ülkemizde bu konularla ilgili çalışmalara bakıldığında, söz konusu performans 
ve motivasyon konularını ayrı ayrı ele alan çalışmaların çok olmasına rağmen, 
performans ve kalite uygulamasının sağlık çalışanlarının moral ve motivasyon 
düzeyini inceleyen çalışmaların pek olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, per-
formans uygulaması ve çalışan motivasyonuna etkilerinin incelenmesine bu 
çalışmada yer verilmiştir. 

3.1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma, yalnızca Eskişehir ilinde bulunan üç farklı hastane ve bir ağız ve 
diş sağlığı hastanesinde çalışan tabip, yardımcı sağlık personeli, genel idari 
hizmetler personeli ve teknik hizmetler sınıfı personeli üzerinde yapıldığından 
sonuçlarının diğer hastanelerde çalışan personellere genellenmesi mümkün de-
ğildir. Araştırma kapsamında yer alan dört kurumdan elde edilen bu bulguları, 
bütün illerde çalışan sağlık personeli için genellemek doğru olmayabilir. 

3.1.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmada, çalışanların motivasyon düzeylerinin belirlenmesinde çalışma 
ortamı, yönetim çalışan ilişkisi, ücret sistemi, karar verme süreci yeterliliği ve 
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hastalarla ilişkiler gibi unsurlar üzerinde durulmuştur. Uygulanan performans 
sisteminin çalışan moral ve motivasyonunu ne şekilde etkilediği açıklanmaya 
çalışılmaktadır. 

Araştırmada test edilmek üzere aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:  

H1: Uygulanan performans değerlendirme sisteminden memnuniyet konusunda, 
tabip ve yardımcı sağlık personeli arasında anlamlı bir fark vardır. 

H2: Hastadan girişimsel işlemler öncesi onam alma süreci açısından, tabip ve 
yardımcı sağlık personeli arasında anlamlı bir fark vardır. 

H3: Performansa dayalı ücret sisteminin doktor ve diğer personel için ayrı uy-
gulanması durumundan tabip ve yardımcı sağlık personeli açısından anlamlı bir 
fark vardır. 

H4: Çalışanların karar toplantılarında kendilerini amirlerine ifade edebilme 
durumu bakımından kadın ve erkek personel açısından anlamlı bir fark vardır. 

H5: Karar toplantılarında kendilerini amirlerine ifade edebilme durumu bakı-
mından kadın ve erkek personel açısından anlamlı bir fark vardır. 

H6: Kurumda performans ve kalite uygulamalarından sonra oluşturulan fiziki 
çalışma koşulları durumu bakımından kadın ve erkek personel açısından anlamlı 
bir fark vardır. 

H7: Mevcut performansa dayalı uygulanan ücret sisteminden 1000-2500 gelir 
grubuna ve 4501 ve üzeri gelir grubuna sahip çalışanlarımız açısından anlamlı 
bir fark vardır. 

H8: Yöneticilerin performansın uygulanması çalışmalarından Hemşirelik Hiz-
metleri Yöneticileri ve Hekimlik Hizmetleri Yöneticileri açısından anlamlı bir 
fark vardır. 

H9: “Hastaya uygulanan tıbbi hizmetlerin kalitesi” ile “Kalite uygulaması ile 
gelen yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulaması” arasında bir ilişki 
bulunmaktadır. 

H10: “Kurumda performans ve kalite uygulamasından sonra oluşturulan fiziki 
çalışma koşulları” ile “Performans ve kalite çalışmaları kapsamında uygulanan 
hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları” arasında ilişki vardır. 

H11: Çalışanların kendilerini ifadesi ile yönetici performansı arasında ilişki 
vardır. 
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3.1.5. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi 

Veriler anket yöntemi aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışma ortamının yoğunluğu 
nedeniyle dağıtılan 400 anketten 308 adet geri dönüşüm sağlanabilmiş ve değer-
lendirmeye alınmıştır.  

Araştırma Eskişehir İlinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eskişehir Devlet Hastane-
si, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkla-
rı Hastanesi ve Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan tüm personel 
grubuna yapılmıştır. Araştırmada toplamda 400 adet anket formu dağıtılmıştır. 
Anketlerin geri dönüş oranı %77’dir. Toplam cevaplanan 308 adet anketin ta-
mamı, değerlendirmeye alınmış ve yeterli örnekleme ulaşılmıştır. Verilerin ista-
tistiksel analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows, 
Release, ver. 17.0) programından yararlanılmıştır.  

3.1.6. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak belirlenen 6 demografik ölçek ve 25 
likert ölçekli tarafımızca hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Anketin güvenirlik 
analizi Cronbach’s Alpha Değeri= 0,97’dir. Ankette yer alan sorularla araştır-
maya örneklem olan her çalışanın cinsiyeti, eğitim durumu, yaşı, çalıştığı hiz-
met sınıfı, yönetsel pozisyon durumu ve gelir düzeyine ilişkin bilgiler elde 
edilmiştir.  

Araştırmada likert ölçekli olan toplam 25 adet soru 5 ana bölüme ayrılarak 
gruplandırılmıştır. Ankette çalışma ortamını ilgilendiren 8 adet, yönetim çalışan 
ilişkisini ele alan 5 adet, ücret sistemini ilgilendiren 2 adet, karar verme sürecini 
ilgilendiren 6 adet, hastalarla ilişkiler konusunu ilgilendiren 4 adet soru yer 
almıştır.  

3.1.7. Araştırmanın Bulguları  

3.1.7.1. Araştırmaya İlişkin Demografik Özellikler 

Tablo 1. Araştırmaya katılanların “Cinsiyete” göre dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Kadın 186 60 

Erkek 122 40 

Toplam 308 100 

Araştırmaya katılanların 186’sı (%60) kadın ve 122’si (%40) erkektir. 
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Tablo 2. Araştırmaya katılanların “Eğitim Durumuna” göre dağılımı 

 Frekans Yüzde(%) 

Lise 45 15 

Ön Lisans 119 39 

Lisans 80 26 

Yüksek Lisans 26 8 

Doktora 6 2 

Tıp Uzmanlığı 32 10 

Toplam 308 100 

Araştırmaya katılanların 45’i Lise (%15), 119’u (%39) Ön Lisans, 80’i (%26) 
Lisans, 26’sı (%8) Yüksek Lisans, 6’sı (%2) Doktora, 32’si (%10) Tıp Uzman-
lığı mezunudur.  

Tablo 3. Araştırmaya katılanların “Yaş Durumuna” göre dağılımı 

 Frekans Yüzde (%) 

20-30 49 16 

31-40 152 49 

41-50 92 30 

51-60 13 4 

60 ve Üstü 2 0,06 

Toplam 308 100 

Araştırmaya katılanların 49’u (% 16) 20-30 yaş, 152’si (% 49) 31-40 yaş, 92’si 
(% 30) 41-50 yaş, 13’ü (% 4) 51-60 yaş, 2’si (%06) 60 ve üstü yaş aralığındaki 
çalışanlardan oluşmaktadır. 

Tablo 4. Araştırmaya katılanların “Hizmet Sınıfına” göre dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Tabip 67 21 

Yardımcı Sağlık Personeli 169 55 

Genel İdari Hizmetler 40 13 

Teknik Hizmetler 15 5 

Diğer 17 6 

Toplam 308 100 

Araştırmaya katılanların 67’si (%21) Tabip, 169’u (%55) Yardımcı Sağlık Per-
soneli, 40’ı (%13) Genel idari Hizmetler, 15’i (%5) Teknik Hizmetler, 17’si 
(%6) Diğer Hizmetler sınıfına tabi personelden oluşmaktadır. 
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Tablo 5. Araştırmaya katılanların “Yönetsel Pozisyonuna” göre dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Hemşirelik Hizmetleri 42 14 

Hekimlik Hizmetleri 34 11 

Müdür ve Müdür Yardımcısı 13 4 

Cevapsız 220 71 

Yönetsel Toplam 89 30 

Araştırmaya katılanlardan Yönetsel Pozisyonu olanların 42’si (%47) Hemşirelik 
Hizmetleri, 34’ü (%38) Hekimlik Hizmetleri, 13’ü (%14) Müdür ve Müdür 
Yardımcısı hizmetleri sınıfından oluşmaktadır. Araştırma yapılan toplam 4 Has-
tanede araştırmaya katılan 308 personelin 89’u(%29) yönetici pozisyonuna sa-
hiptir. 

Tablo 6. Araştırmaya katılanların “Gelir Durumuna” göre dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

1000-2500 TL 228 74 

2501-3500 TL 29 9 

3501-4500 TL 17 5 

4501 ve Üstü TL 34 11 

Toplam 308 100 

Araştırmaya katılanların 228’i (%74) 1000-2500, 29’u (%9) 2501-3500, 17’si 
(%5) 3501-4500, 34’ü (%11) 4501 ve Üstü geliri bulunmaktadır. 

3.1.7.2. Likert Ölçekli Soruların Frekans Dağılımı  

Çalışmada 5 ana bölüme ayrılan 5’li likert ölçek kullanılarak hazırlanan toplam 
25 sorunun memnuniyet oranları ile ilgili dağılımları şu şekilde verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların en yüksek oran ile memnun olduklarını belirttikleri 
sorular; %86,7 ile Danışma ve yönlendirme hizmetlerinin yeterliliği, %86,4 ile 
Hastadan girişimsel işlemler öncesi onam alma süreci ve %86 ile Kalite uygu-
laması ile gelen yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulamasıdır. 

Araştırmaya katılanların en yüksek oran ile memnuniyetsiz oldukları sorular; 
%66,9 ile Performansa dayalı ücret sisteminin doktor ve diğer personel için ayrı 
uygulanması, %60,1 ile mevcut performansa dayalı ücret sistemi uygulamalarıdır. 
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3.1.7.3. Tanımlayıcı Analizler  

Araştırmada Performans ve kalite uygulaması ile çalışanların moral ve motivas-
yon durumu arasındaki ilişki T-testi ve Korelasyon analizi ile incelenmiştir. 
Demografik özellikleri belirlemek için sorulan 2 kategorili sorularda T-testi 
yapılarak farklılık olup olmadığı analiz edilirken, diğer likert ölçekli sorular 
arasındaki ilişkilerin güçleri ise Korelâsyon Analizi ile araştırılmıştır.  

Tablo 7. Uygulanan Performans Değerlendirme Sistemine Tabip ve  
Yardımcı Sağlık Personelinin Yaklaşımı 

HİZMET  
SINIFI 

KATILIM 
SAYISI 

ORTALAMA 
DEĞER 

STANDART 
SAPMA 

STANDART 
HATA DEĞERİ 

Tabip 66 2,2727 1,20952 0,14888 
Yrd. Sağ. Pers. 169 2,4320 1,16871 0,08990 

Yukarıdaki Tabloda görüldüğü gibi Tabip ve yardımcı sağlık personeli çalışan-
larımız. “Uygulanan performans değerlendirme sisteminden memnun musunuz” 
sorusuna memnun olmadıkları ve kısmen memnun oldukları yönünde cevap 
vermişlerdir. 

Varyansların 
Eşitliğine İlişkin 
Levene's Testi 

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi 

Güven Ar. (%95) 
Soru 1 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed)

Ort. 
Farkın 

St. 
Hatası 

Alt 
Sınır 

Üst 
Sınır 

Varyans Eşit ise  0,082  0,775  -0,929  233  0,354  -0,159  0,17131  -0,4967  -0,1783 
Varyans Eşit 
Değil ise      -0,916  115,1  0,362  -0,159  0,17392  -0,5037  -0,1853 

Test Değeri: Sig.>0.05 olduğundan varyansların aynı olduğu durumdaki Sig.(2-
tailed) satırına bakılır.0,354>0.05 olduğundan. Tabip ve yardımcı sağlık perso-
neli çalışanlarımızın, uygulanan performans değerlendirme sisteminden mem-
nuniyet durumlarında anlamlı bir fark yoktur.(Hipotez 1 red) 

Tablo 8. Hastadan Girişimsel İşlemler Öncesi Onam Alma Sürecine  
Tabip ve Yardımcı Sağlık Personelinin Yaklaşımı 

HİZMET  
SINIFI 

KATILIM 
SAYISI 

ORTALAMA 
DEĞER 

STANDART 
SAPMA 

STANDART 
HATA DEĞERİ 

Tabip 66 3,4091 1,02247 0,12586 

Yrd. Sağ. Pers. 169 3,4793 0,93279 0,07175 
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Tabloda görüldüğü gibi tabip ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarımızın, 
“Hastadan girişimsel işlemler öncesi onam alma durumundan” kısmen memnun 
ve memnun oldukları görülmektedir. 

Varyansların 
Eşitliğine 
İlişkin Levene's 
Testi 

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi 

Güven Ar. (%95) 
Soru 24 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed)

Ort. 
Farkın 

Standart 
Hatası Alt Sınır 

Üst 
Sınır 

Varyans Eşit ise  1,317  0,252  -0,504  233  0,614  -0,070  0,13915  -0,3444  0,2039 

Varyans Eşit 
Değil ise      -0,485  109,6  0,629  -0,070  0,14488  -0,3573  0,2169 

Test Değeri: Sig.>0.05 olduğundan varyansların aynı olduğu durumdaki Sig.(2-
tailed) satırına bakılır.0,614>0.05 olduğundan. Tabip ve yardımcı sağlık perso-
neli çalışanlarımızın, hastadan girişimsel işlemler öncesi onam alınması duru-
mundan anlamlı bir fark yoktur. (Hipotez 2 red) 

Tablo 9. Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Doktor ve Diğer Personel İçin Ayrı  
Uygulanması Durumuna Tabip ve Yardımcı Sağlık Personelinin Yaklaşımı 

HİZMET SINIFI KATILIM SAYISI 
ORTALAMA 
DEĞER 

STANDART 
SAPMA 

STANDART 
HATA DEĞERİ 

Tabip 66 2,4394 1,32582 0,16320 

Yrd. Sağ. Pers. 169 1,8994 1,15802 0,08908 

Yukarıdaki Tabloda görüldüğü gibi tabipler “Performansa dayalı ücret sistemi-
nin doktor ve diğer personel için ayrı uygulanmasına” Kısmen memnunum şek-
linde cevap verirken, Yardımcı sağlık personeli, memnun olmadıkları yönünde 
cevap vermişlerdir. 

Varyansların 
Eşitliğine İlişkin 
Levene's Testi 

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi 

Güven Ar. (%95) 
Soru 15 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Ort. 
Farkın 
St. 
Hatası Alt Sınır 

Üst 
Sınır 

Varyans Eşit ise  5,012  0,026  3,082  233  0,002  0,5399  0,17522  0,19476  0,88521 

Varyans Eşit 
Değil ise      2,904  105,9  0,004  0,5399  0,18593  0,17136  0,90861 

Test Değeri: Yukarıda T-testi Tablosunun sonucunda çıkan değerler verilmiştir. 
Görüldüğü gibi Sig<0,05 olduğundan varyansların farklı olduğu Sig.(2-tailed) 
satırına bakılır. 0,004<0,05 olduğundan. Performansa dayalı ücret sisteminin 
doktor ve diğer personeli için ayrı uygulanması durumundan tabip ve yardımcı 
sağlık personeli açısından anlamlı bir fark vardır.(Hipotez 3 kabul) 
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Tablo 10. Karar Toplantılarında Kendilerini Amirlerine İfade Edebilme  
Durumuna Kadın ve Erkek Çalışanların Yaklaşımı 

CİNSİYET KATILIM SAYISI 
ORTALAMA 
DEĞER 

STANDART 
SAPMA 

STANDART  
HATA DEĞERİ 

Kadın 186 3,0753 1,13649 0,08333 

Erkek 122 3,5984 1,04967 0,09503 

Yukarıdaki Tabloda görüldüğü gibi kadınlar “Karar toplantılarında kendimi 
amirlerime ifade edebilme durumundan” Kısmen memnunum şeklinde cevap 
verirken, erkekler, kısmen memnun ve memnun oldukları yönünde cevap ver-
mişlerdir. 

Varyansların 
Eşitliğine 
İlişkin 
Levene's Testi 

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi 

Güven Ar. (%95) 
Soru 19 

F Sig. t df 
Sig.  
(2-tailed) 

Ort. Farkın St. 
Hatası Alt Sınır 

Üst 
Sınır 

Varyans Eşit ise  0,983  0,322  -4,071  306  0,000  -0,523  0,12850  -0,7759 
 -
0,2702 

Varyans Eşit 
Değil ise      -4,139  273,0  0,000  -0,523  0,12639 -0,7719 

 -
0,2742 

Test Değeri: Yukarıda T-testi Tablosunun sonucunda çıkan değerler verilmiştir. 
Görüldüğü gibi Sig>0,05 olduğundan varyansların aynı olduğu Sig.(2-tailed) 
satırına bakılır. 0,000<0,05 olduğundan. Karar toplantılarında kendilerini amir-
lerine ifade edebilme durumu bakımından kadın ve erkek personel açısından 
anlamlı bir fark vardır.(Hipotez 5 kabul) 

Tablo 11. Kurumda Performans ve Kalite Uygulamalarından Sonra Oluşturulan  
Fiziki Çalışma Koşullarına Kadın ve Erkek Çalışanların Yaklaşımı 

Cinsiyet KATILIM 
SAYISI 

ORTALAMA 
DEĞER 

STANDART 
SAPMA 

STANDART 
HATA DEĞERİ 

Kadın 186 2,9086 1,14714 0,08411 

Erkek 122 3,3033 1,13465 0,10273 

Yukarıdaki Tabloda görüldüğü gibi kadınlar ve erkekler “Kurumda performans 
ve kalite uygulamalarından sonra oluşturulan fiziki çalışma koşullarından” 
Kısmen memnun oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 
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Varyansların 
Eşitliğine 
İlişkin Levene's 
Testi 

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi 

Güven Ar. (%95) 

Soru 3 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Ort. Farkın St. 
Hatası Alt Sınır Üst Sınır 

Varyans  
Eşit ise 0,001  0,979  -2,966  306  0,003  -0,394  0,13307  -0,6565  -0,1328 
Varyans Eşit 
Değil ise      -2,973  260,9  0,003  -0,394  0,13277 -0,6561  -0,1332 

Test Değeri: Yukarıda T-testi Tablosunun sonucunda çıkan değerler verilmiştir. 
Görüldüğü gibi Sig>0,05 olduğundan varyansların aynı olduğu Sig.(2-tailed) 
satırına bakılır. 0,003<0,05 olduğundan. Kurumda performans ve kalite uygu-
lamalarından sonra oluşturulan fiziki çalışma koşulları durumu bakımından 
kadın ve erkek personel açısından anlamlı bir fark vardır.(Hipotez 6 kabul) 

Tablo 12. Mevcut Performansa Dayalı Ücret Sistemine Gelir Grubuna Göre Yaklaşım 

GELİR KATILIM 
SAYISI 

ORTALAMA 
DEĞER 

STANDART  
SAPMA 

STANDART 
HATA DEĞERİ 

1000-2500 228 2,3070 1,25672 0,08323 

4501 ve Üstü 34 2,5000 1,37620 0,23602 

     

Yukarıdaki Tabloda görüldüğü gibi 1000-2500 gelir grubuna sahip çalışan-
lar“Mevcut performansa dayalı ücret sisteminden” Memnun olmadıkları yönün-
de cevap verirken, 4501 ve Üstü gelir grubuna sahip çalışanlar ise Memnun 
olmadıkları ve Kısmen memnun oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Varyansların 
Eşitliğine 
İlişkin Levene's 
Testi 

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi 

Güven Ar. (%95) 
Soru 14 

F Sig. t df 
Sig.  
(2-
tailed) 

Ort. 
Farkın 
St. 
Hatası Alt Sınır 

Üst 
Sınır 

Varyans Eşit ise 1,117  0,292  -0,825  260  0,410  -0,193  0,23394  -0,6536  0,2677 
Varyans Eşit 
Değil ise      -0,771  41,624  0,445  -0,193  0,25026 -0,6982  0,3122 

Test Değeri: Sig.>0.05 olduğundan varyansların aynı olduğu durumdaki Sig.(2-
tailed) satırına bakılır.0,410>0,05 olduğundan. Mevcut performansa dayalı uy-
gulanan ücret sisteminden 1000-2500 gelir grubuna ve 4501 ve üzeri gelir gru-
buna sahip çalışanlarımız açısından anlamlı bir fark yoktur.(Hipotez 7 red) 
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Tablo 13. Yönetsel Pozisyona Göre Yöneticilerin Performans Uygulamasına Yaklaşımı 

YÖNETSEL  
POZİSYON 

KATILIM  
SAYISI 

ORTALAMA 
DEĞER 

STANDART  
SAPMA 

STANDART 
HATA DEĞERİ 

Hemşirelik Hizm. 42 2,5000 0,96903 0,14952 

Hekimlik Hizm. 34 2,6765 1,22402 0,20992 

Yukarıdaki Tabloda görüldüğü gibi Hemşirelik hizmetleri ve hekimlik hizmetle-
ri grubuna tabi yöneticilerin “Yöneticilerin performansın uygulanması çalışma-
larından” Kısmen memnun oldukları ve memnun olmadıkları yönünde cevap 
verdikleri görülmektedir. 

Varyansların 
Eşitliğine İlişkin 
Levene's Testi 

Ortalamanın Eşitliğine İlişkin T Testi 

Güven Ar. (%95) 
Soru 9 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed)

Ort. 
Farkın 

Standart 
Hatası Alt Sınır 

Üst 
Sınır 

Varyans Eşit ise 2,941  0,091  -0,702  74  0,485  -0,176  0,25149  -0,6776  0,3246 

Varyans Eşit 
Değil ise      -0,685  62,112  0,496  -0,176  0,25773 -0,6916  0,3387 

Test Değeri: Sig.>0.05 olduğundan varyansların aynı olduğu durumdaki Sig.(2-
tailed) satırına bakılır.0,485>0.05 olduğundan Yöneticilerin performansın uygu-
lanması çalışmalarından Hemşirelik Hizmetleri Yöneticileri ve Hekimlik Hiz-
metleri Yöneticileri açısından anlamlı bir fark yoktur.(Hipotez 8 red) 

Tablo 14. Tıbbi Hizmetlerin Kalitesi ile Yaptığını Kaydet Esaslı Muayene 
 ve Tedavi Uygulaması Arasındaki İlişki 

 SORU 22 SORU 23 

SORU 22 Korelasyon katsayısı  
 0,01 MaindarlıkDüzeyi 
 Katılım Sayısı 

1 
 

308 

,673** 
,000 

SORU 23 Korelasyon katsayısı  
 0,01 Maindarlık Düzeyi 
 Katılım Sayısı 

,673** 
,000 
308 

1 
308 

“Hastaya uygulanan tıbbi hizmetlerin kalitesi” ile “Kalite uygulaması ile gelen 
yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulaması” arasında güçlü pozitif ve 
doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu iki değişken arasında bir neden sonuç 
ilişkisi olmamakla birlikte yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulama-
sını benimseyen çalışanların, hastaya uygulanan tıbbi hizmetleri kaliteli bulduk-
ları söylenebilir.(Hipotez 9 Kabul) 
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Aslında çalışan, çalıştığına inanılan ancak çalışmalarını belgeleyemeyen, kayıt 
tutmayan personelin ödüllendirilmesi beklenmemelidir. Hiçbir kalite sistemi 
kayıt altına alınmayan süreçleri değerli bulmaz. Kaliteli sağlık hizmeti verme 
sorumluluğunu yerine getirmek, sağlık hizmeti sunumunu bütün detayları ile 
kayıt altına alacak sistematik bilgi toplanması ve bu bilginin sağlık hizmet su-
nucuları ve kamu ile paylaşılması yoluyla mümkün olabilir. Sağlık kayıtlarının 
sağlıklı tutulması, yapılacak her türlü değerlendirme, ölçüm ve ödüllendirme 
için vazgeçilmez bir unsurdur. Performans uygulamasının çalışanları kayıta 
zorlaması bu yüzden önemli bir başarı göstergesidir. (http://www.performans. 
saglik.gov.tr) 

Tablo 15. Fiziki Koşullar ve Hasta ve Çalışan Güvenliği İlişkisi 

 SORU 3 SORU 6 

SORU 3 Korelasyon katsayısı  
  0,01 MaindarlıkDüzeyi 
  Katılım Sayısı 

1 
 

308 

,693** 
,000 

SORU 6  Korelasyon katsayısı  
  0,01 MaindarlıkDüzeyi 
  Katılım Sayısı 

,693** 
,000 
308 

1 
308 

“Kurumda performans ve kalite uygulamasından sonra oluşturulan fiziki çalış-
ma koşulları” ile “Performans ve kalite çalışmaları kapsamında uygulanan hasta 
ve çalışan güvenliği uygulamaları” arasında pozitif doğrusal bir ilişki vardır. 
Denilebilir ki oluşturulan fiziki çalışma koşulları hasta ve çalışan güvenliğinin 
uygulanmasına imkân sağlamıştır.(Hipotez 10 Kabul) 

Hizmet İşletmelerinde iş doyumunu etkileyen kurumsal faktörler içerisinde yer 
alan fiziksel koşullar çok önemlidir. Çalışanlar, ısısı, nemi, havalandırması, 
ışığı, sessizliği, rahatlığı, tehlikesiz oluşu yönlerinden çalışmaya elverişli koşul-
ları olan işyerlerini yeğlemekte, bunlara yüksek değer vermektedir. Ayrıca çalı-
şanların çoğu, işyerlerinin evlerine yakın, çalıştıkları binanın temiz, işleri için 
gerekli araç-gereçlerin uygun ve kullanılabilir olmasını istemektedirler. Bireyle-
re bu imkânların sağlanması, doyum için gerekli görülmektedir. Çoğu kez birey-
lerin kaygılarını, işe karşı olumsuz tutumlarını, psikolojik sorunlarını çalışma 
koşullarına yansıtarak, bunlardan yakınma yoluyla ortaya çıktıkları görülür 
(ÇİMEN-ŞAHİN, 2007, s.57). 

Tablo 16. Çalışanların Kendilerini İfadesi ile Yönetici Performansı Arasındaki İlişki 

 SORU 9 SORU 19 

SORU 9  Korelasyon katsayısı  
  0,01 Maindarlık Düzeyi 
  Katılım Sayısı 

1 
 

308 

,625** 
,000 

SORU 19  Korelasyon katsayısı  
  0,01 Maindarlık Düzeyi 
  Katılım Sayısı 

,625** 
,000 
308 

1 
308 
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“Karar toplantılarında çalışanların kendilerini amirlerine ifade edebilme duru-
mu” ile “Yöneticilerin performansı uygulayabilmeleri çalışmaları” arasında 
pozitif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Gerçektende karar verme sürecindeki 
toplantılarda çalışanların kendilerini iyi ifade edebilmeleri için öncelikle yöneti-
cilerin performans sistemini benimsemiş olmaları gerekmektedir.(Hipotez 11 
Kabul) 

Tablo 17. Uygulanan Performans Değerlendirme Sistemi ile Yönetimin  
Kararlara Destek Süreci Arasındaki İlişki 

 SORU 12 SORU 1 

SORU 12  Korelasyon katsayısı  
  0,01 MaindarlıkDüzeyi 
  Katılım Sayısı 

1 
 

308 

,558** 
,000 

SORU 1  Korelasyon katsayısı  
  0,01 MaindarlıkDüzeyi 
  Katılım Sayısı 

,558** 
,000 
308 

1 
308 

“Yönetimin alınan kararlara destek olma süreci” ile “Uygulanan performans 
değerlendirme sistemi” arasında pozitif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Deni-
lebilir ki yönetim alınan kararlara destek olduğu sürece performans sistemi iyi 
uygulanabilmektedir. 

4. SONUÇ  

Performans yönetimi ile ortaya konan sağlık yönetimi ve hizmet sunumundaki 
değişimi bütün mali ve siyasi aktörler, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları 
tarafından daha fazla benimsendikçe çok daha etkili sonuçlara ulaşılacaktır. 

Araştırma Eskişehir İlinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eskişehir Devlet Hastane-
si, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkla-
rı Hastanesi ve Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan tüm personel 
grubuna yapılmıştır. 

Frekans Analizi ile şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Araştırmaya katılanların en yüksek oran ile memnun olduklarını belirttikleri 
sorular; %86,7 ile Danışma ve yönlendirme hizmetlerinin yeterliliği, %86,4 
ile Hastadan girişimsel işlemler öncesi onam alma süreci ve %86 ile Kalite 
uygulaması ile gelen yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulamasıdır. 

 Araştırmaya katılanların en yüksek oran ile memnuniyetsiz oldukları soru-
lar; %66,9 ile Performansa dayalı ücret sisteminin doktor ve diğer personel 
için ayrı uygulanması, %60,1 ile mevcut performansa dayalı ücret sistemi 
uygulamalarıdır. 
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T-Test (Bağımsız Gruplar) Analizi ile şu sonuçlar elde edilmiştir: 
 Tabip ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarımız. “Uygulanan performans 

değerlendirme sisteminden memnun musunuz” sorusuna memnun olmadık-
ları ve kısmen memnun oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Ayrıca tabip 
ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarımızın, uygulanan performans değer-
lendirme sisteminden memnuniyet durumlarında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark yoktur. 

 Tabip ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarımızın, hastadan girişimsel 
işlemler öncesi onam alınması durumunda memnuniyet oranları yüksek olup 
aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

 Performansa dayalı ücret sisteminin doktor ve diğer sağlık personeli için 
ayrı uygulanması durumunda yardımcı sağlık personelindeki memnuniyet-
sizlik durumu açısından tabip ve yardımcı sağlık personeli arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 

 Karar toplantılarında kendilerini amirlerine ifade edebilme durumu bakı-
mından erkek çalışanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 

 Kurumda performans ve kalite uygulamalarından sonra oluşturulan fiziki 
çalışma koşulları durumu bakımından kadın çalışanlar lehine istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark vardır. 

 Mevcut performansa dayalı uygulanan ücret sisteminden en alt gelir grubuna 
ve en üst gelir grubuna sahip çalışanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark yoktur. 

 Yöneticilerin performansın uygulanması çalışmalarından Hemşirelik Hiz-
metleri Yöneticileri ve Hekimlik Hizmetleri Yöneticileri açısından istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Korelasyon Analizi ile şu sonuçlar elde edilmiştir: 
 “Hastaya uygulanan tıbbi hizmetlerin kalitesi” ile “Kalite uygulaması ile 

gelen yaptığını kaydet esaslı muayene ve tedavi uygulaması” arasında güçlü 
pozitif ve doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 

 “Kurumda performans ve kalite uygulamasından sonra oluşturulan fiziki 
çalışma koşulları” ile “Performans ve kalite çalışmaları kapsamında uygula-
nan hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları” arasında pozitif doğrusal bir 
ilişki vardır. 

 “Karar toplantılarında çalışanların kendilerini amirlerine ifade edebilme 
durumu” ile “Yöneticilerin performansı uygulayabilmeleri çalışmaları” ara-
sında pozitif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 

 Yönetimin alınan kararlara destek olma süreci” ile “Uygulanan performans 
değerlendirme sistemi” arasında pozitif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Sağlıkta Performans Uygulamasının çalışan motivasyonunu etki-
lediği ve Demografik faktörlere göre de değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşıl-
mıştır.  
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Sivas Numune Hastanesinde Hasta ve/veya 
Yakınları Tarafından Sağlık Çalışanlarına 
Uygulanan Şiddetin Araştırılması 

 
Çiğdem ZEREN1 

Bilge Deniz ASLAN2 
Birnur Y. BAYRAK3 

Sezgin ZEREN4 

ÖZET 
Sivas Numune Hastanesi’nde, hasta ve/veya yakınları tarafından sözel, fiziksel ve cinsel 
şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının, sosyodemografik özelliklerini, çalışma yerle-
rini, meslek gruplarını, uğradıkları şiddetin niteliğini ve etkileyen faktörleri araştırmak-
tır. Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet; sağlık sektörünü de ciddi bir biçim-
de etkilemektedir (Öztunç, 2001:24). Bu araştırma ile kişilerin rolleri ve şiddeti oluştu-
ran nedenler tespit edilerek sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddetin önlenmesi 
için alınacak tedbirlerin başarılı olacağı öngörüsündeyiz.  

173 sağlık çalışanı ziyaret edilerek 35 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan anket uygu-
landı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, SPSS 17.0 paket programı kullanıldı. 
Gruplar arasındaki ilişki Ki-Kare (X2) testi ile tespit edilerek anlamlılık düzeyi p> 0.05 
olduğunda anlamsız, p< 0.05 olduğunda anlamlı olarak kabul edildi. Araştırma; ankete 
katılan personel, elde edilen sonuçlar, taranılan literatür ve bildiri için ayrılan süre ile 
sınırlıdır. Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %72,3’ünün (n=125) şiddete maruz 
kaldığı, şiddetin %64,2'sinin (n=111) sözel şiddet olduğu, en çok %12,8 oranında 
(n=16) acil serviste gerçekleştiği, meslek grupları arasında %60,0 oranında (n=75) en 
çok hemşirelerin şiddete maruz kaldığı, sağlık çalışanlarının %43,3'ünün (n=76) mesleki 
performanslarını azalttığı tespit edilmiştir. Çalışanlarının uğradıkları şiddetin önlenmesi 
için; siyasi, idari, bireysel ve toplumsal duyarlılığın gösterilmesi gerekmektedir 
(Hobbs,1996,42). Gerekli önlemlerin alınmasıyla yüksek kalite standartlarında sağlık 
hizmeti sunularak hasta ve çalışan memnuniyeti sağlanacaktır (Beder, 2009:18). 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Hastane, Sağlık Çalışanları  

                                                            
1  Sivas Numune Hastanesi, Kalite Birim Sorumlusu, cgdmzeren@gmail.com, Gsm: 5058882484 
2  Sivas Numune Hastanesi, Başhemşire, bilge_delen@hotmail.com Gsm: 5053581184 
3  Sivas Numune Hastanesi, Başhemşire Yardımcısı, birnurbayrak@gmail.com Gsm: 5074725898 
4  Sivas Numune Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı, sezginzeren@gmail.com, Gsm: 5059178155 
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ABSCTRACT 
We aimed to determine the factors affecting these behavioral features, type of violance 
that the hospital workers were undergone and groups of profession, working places, 
sociodemographic features of health professionals who were undergone to verbal, 
physical or sexual violence applied by patients or their relatives in patient treatment 
organizations in Numune State hospital of Sivas. According to the this study; the causes 
of violence and the personal roles in health violence are identified. So that taking 
measurement to the health workers violence will be more successfull. A questionnaria 
form consisting of 35 multi-optional questions were asked to 173 health employees, and 
the data obtained were evaluated in SPSS 17.0 program, the relationship between 
groups are determined by using chisquare analysis test. If the significance level is p> 
0.05 it is unmeaningfull, ıf the significance level is p< 0.05 it is meaningfull. Our study 
is limited with 173 persons in Sivas Numune State hospital. 72,3% of the health staff 
underwent to violence(n=125), and that 64,2% of the violence was in the way verbal 
(n=111), and that the violence happened most in clinics at the rate of 12,8% (n=16) in 
the emergency service, and that, among profession groups, the nurse underwent mostly 
to the violence at the rate of 60,0% (n=75), that undergone violence happened mostly 
between the hours of 08:00 and 16:00 at the rate of 42,8% (n=74), and that the persons 
who use the violence were between the ages of 25-40 years at the rate of 35,3% (n=61), 
and that they were male at the rate of 56,6% (n=98), and that the reasons of the violence 
according to the health staff were orginated from Health System at the rate of 31,8% 
(n=55), and that the violence reduced the performance of the health staff at the rate of 
38.5% (n=224). In order to protect our health and provide treatment for our diseases, the 
violence to the health staff experienced in their working areas should be prevented. 
Politic, administirative individual and commanial sensitivity should be indicated. 
Taking enough measurements will satisfy both patients and health staffs. 

Key Words: Violence, Hospital, Health Staff  
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1. GİRİŞ  

1.1. Şiddetin Tanımı ve Nedenleri 

Dünya Sağlık Örgütü şiddeti ‘kişinin kendisine, başka birisine, bir gruba ya da 
topluma karşı fiziksel gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi ve 
bunun sonucunda yaralanma, ölüm, psikolojik olarak zarar görme, gelişiminin 
olumsuz etkilenmesi ya da tükenme durumunun ortaya çıkabilmesi’ şeklinde 
tarif edilmektedir (Bostancı, 2005). Şiddet, sözlük anlamıyla bir kişiye güç veya 
baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yapmak veya yaptırmaktır. Çevre, kül-
tür ve insan birbirlerine sıkı sıkıya bağlı ve ayrılmaz bir bütünü oluşturan dina-
miklerdir. Çevrenin değişmesi ya da bozulması kültürün yozlaşmasına ve yıp-
ranmasına, bunun sonucunda insanın beden ve ruh yapısında değişimlere ve 
bozulmalara yol açar (Özkan ve Emiroğlu, 2006:32). 

Şiddetin nedenlerini ortaya çıkarmak için çok yönlü araştırmaların yapılması, 
biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. 

1.1.1. Biyolojik Faktörler 

Saldırganların çoğunun genç erkekler olmasının şiddetin erkeklik hormonu ve 
yaşın getirdiği biyolojik değişimlerle ilgisi olduğunun göstergesi olarak sayıla-
bileceği, artan yaşla birlikte saldırganlığın azalmasının da bunu destekleyen 
faktör olduğu söylenmekle birlikte biyolojik faktörlerin tek başına belirleyici 
olmadığı da bilinmelidir (Hegney vd. 2003:64). 

1.1.2. Psikolojik Faktörler 

Öne sürülen teorilerden biri sosyal öğrenme teorisidir. Öğrenme; bilgi, dene-
yim, eğitim, gözlem, tekrarlama sonunda yeni bilgi, beceri, davranış ve düşün-
celer kazandırabilen, kalıcı davranış diye tanımlanabilir. Ödül ve ceza, deneme 
ve yanılma, örnek alma gibi birbirinden farklı öğrenme yollarıyla bilerek ya da 
bilmeyerek saldırgan davranış kalıpları öğrenilir. Bu öğrenme sürecinde kişilik, 
eğitim, çevre ve aile gibi faktörler etkili olup ekonomik ve kültür düzeyi düşük 
toplum kesimlerinde saldırgan davranışların daha çok görüldüğü gözlenmiştir. 
Şiddet içeren davranışlarla bir engelin asılması, bunun çevredekiler tarafından 
kabul, destek ve itibar görmesi sonucu bu davranışların zaman içinde kişiliği 
oluşturmasına ve bunların sonucunda birey bir engelle karsılaştığında sorunu 
çözmek için bu şiddet davranışını her fırsatta yineleyerek yaşantısının bir parça-
sı haline getirmesine neden olur. Kitle iletişim araçlarının toplu veya bireysel 
şiddetin oluşumunu etkileyen faktörlerden olduğu, şiddet içeren sahnelerinin 
bireylerce benimsenmesine ve uygulanmasına yol açtığı seklinde görüşler ol-
makla birlikte şiddetin gösterilmesinin zihinsel tatmin oluşturup şiddeti azalta-
bileceği yönünde farklı görüşlerde bulunmaktadır (Tel, 2002:31).  
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1.1.3. Sosyolojik Faktörler  

Sosyolojik yaklaşıma göre şiddet; kültürel, yapısal, ilişkisel ve ekonomik ne-
denlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kültürel anlamda şiddet; toplumdaki 
bazı durumlarda ve belli şahıslara karşı, şiddet kullanımının kabul gördüğü ve 
bu yargının kuşaktan kuşağa aktarıldığı ve şiddet kullanmaya ittiği, kişilerin 
şiddet sonucu elde edecekleri kazançların hesabını yaparak bu tür davranışlara 
yöneldikleri öne sürülmektedir (Cooper vd.2004:106).  

1.1.4. Şiddetin Türleri 

Şiddetin karmaşık yapısı ile tanımlanmasındaki zorluklar, şiddet sebeplerinin 
araştırılması ve önlenmesine yönelik çalışmaları da güçleştirmektedir. Bu ne-
denle şiddet olguları tıp ve sosyal bilimler tarafından çeşitli yönleriyle incelene-
rek multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Sağlık, güvenlik, adli yargı ile 
toplumun yakın işbirliği içinde çalışması ve şiddeti önlemesi gerekmektedir. 
Son yıllarda yoğun olarak araştırılan şiddetle ilgili birçok sınıflama bulunmak-
tadır. Genel olarak şiddet; sözel, fiziksel ve cinsel şiddet olmak üzere üç ana 
başlık altında toplanmakta, ruhsal ve fiziksel etkileriyle ortaya çıkmaktadır (Co-
oper vd..2004:106). 

1.1.5. Sözel Şiddet  

Bireye yüksek sesle öfke ve kinini yöneltme, kişiye ya da mesleğine yönelik 
hakaret, saygısızlık, kabalık, küfür etme, alay etme, aşağılayıcı sözler söyleye-
rek incitme, yıldırma ya da baskı yaratıcı, tehdit edici ve suçlayıcı konuşma 
tarzı ile sözel olarak yapılan davranış olarak tanımlanabilir. Sözel saldırının 
etkilerinin kolaylıkla fark edilememesi nedeni ile kişinin öz saygınlığına ve 
benliğine zarar verdiği, fizyolojik ve emosyonel hasarlara neden olabildiği belir-
tilmektedir (Bıyık, 2003) 

1.1.6. Fiziksel Şiddet  

Kontrol etmeyi, acı ve korku yaşatacak istekleri gerçekleştirmeyi hedefleyen, 
beden gücü kullanmayı gerektiren ve bireyde fiziksel yaralanmalara neden olan, 
vurma, fırlatma, tekmeleme, yakma ile bazen sopa, bıçak, gibi araçlarla gerçek-
leşebilen davranış olarak tanımlanabilmektedir (Yeşildal, 2005:58) 

1.1.7. Cinsel Şiddet 

Bireyin mahremiyetine, kişiliğine, fiziksel ve ruhsal varlığına ve çevresine karşı 
işlenen, en ağır suç olarak kabul edilen bir şiddet biçimi olup seksüel motivas-
yona dayalı davranışlar olarak tanımlanabilir (Uzun, 2003:83). 
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1.1.8. Sağlık Alanında Şiddet 

Şiddet; hasta ve hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık 
çalışanı için risk oluşturan bir tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve 
cinsel saldırıdan oluşan durum olarak tanımlanmıştır (Ayrancı vd.. 2002:149). 
Araştırmalar hastaların durumlarını gerçekçi olarak algılamaya başladıktan son-
ra duygularının öfke biçiminde ortaya çıktığını, öfkenin görevlilerce anlaşılma 
ve uygun tedavi edilme isteğini belirten bir sinyal olduğunu, hastaların korkula-
rını ve diğer duygularını ifade edecek sözcükleri bulamamaları nedeniyle teda-
vilerini reddetme, işbirliği yapmama, sık sık isteklerde bulunma, sürekli yakın-
ma, sözel sataşma ya da iğneleyici sözcükler kullanma, sözel veya davranışsal 
tehditlere yönelme gibi öfkelerini doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya koyan 
tepkiler verdiklerini göstermiştir (Alexander vd.. 2004:147).  

Yapılan çalışmalar sağlık kurumlarındaki şiddetin az oranda bildirildiği, bunun 
nedeni olarak da sadece yaralanma gibi ciddi olayların şiddet olarak algılandığı, 
diğerlerinin önemsenmediği, sağlık çalışanlarının %40’ının şiddet olaylarının 
özel sorun olduğunu öne sürerek bildirmekten kaçındıklarını ortaya konmuştur. 
Araştırmacılar şiddetin, toplumda ve is yerlerinde yaygın bir halk sağlığı sorunu 
ve mesleki tehlike olduğunu, sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddetin ve 
saldırganlığın alınan tüm önlemlere ve önerilere rağmen gittikçe arttığını ve 
sağlık personelinin şiddet yönünden risk altında olduğunu, şiddetle karşılaşma-
nın hekimler kadar diğer sağlık personeli ve hatta hastalar için de ciddi bir sorun 
olabileceğini vurgulamışlardır (Kök, 2002:21). Şiddet olaylarının en çok görül-
düğü birimler acil servis, geriatri, psikiyatri ve yoğun bakım üniteleridir 
(Arnetz, 2005). 

Acil servisler doğal olarak aşırı stresli mekânlar olup endişe içindeki yaralı has-
ta ve yakınlarının kişilik özellikleri, psikolojik sorunlarının varlığı, alkollü olma 
ve ilaç bağımlılığı ya da yoksunluğu durumu, uzun süreli bekleme, muayene ve 
tedaviler esnasında oluşan tartışma ve anlaşmazlıklar, öne sürülen tedavi yeter-
sizliği nedeni ile hastanın ölümü sonucu hasta ve yakınlarının saldırganlaşma 
eğilimini arttırarak şiddet eylemlerini meydana getirebilir (Ayrancı, 2005:362). 

Şiddetin önlenmesi için toplumsal görüşleri değiştirmek, kültürel olarak kabul 
edilebilirliğini azaltmak, etkili bir sağlık kurumu yönetimi ile şiddete maruz 
kalmayı önlemek için yeni bir sistematik yaklaşım getirmek ve çalışanları şidde-
te karşı eğitmek, kişileri öfke ifade eden davranışları ve uğradıkları şiddetin 
nedenlerini bulma ve çözme şeklinde özetlenebilir. Kısaca şiddete karşı sıfır 
tolerans gösterecek yaklaşım tarzları benimsenmelidir (Beech,1999). 
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2. YÖNTEM VE BULGULAR 

2.1. Yöntem  

Sivas Numune Hastanesinde görevli 173 sağlık çalışanına 35 adet çoktan seç-
meli sorudan oluşan anket formu, ilgili birimlerde, çalışma ortamı ve saatlerin-
de, sağlık çalışanları ziyaret edilerek toplu olarak ya da tek tek doldurulması 
sağlanarak elde edilen değerlerin istatistiksel analizinde, SPSS 17.0 paket prog-
ramı kullanıldı. Gruplar arasındaki ilişki Ki-Kare (X2) testi ile tespit edilerek 
anlamlılık düzeyi p> 0.05 olduğunda anlamsız, p< 0.05 olduğunda anlamlı ola-
rak kabul edildi.  

2.2. Bulgular 

Tablo 1. Daha önce hasta ve yakınları tarafından şiddete maruz kaldınız mı? 

Yanıtlar Sayı Oran % 

Şiddet görmedim 48 27,7 

Sözel Şiddet 111 64,2 

Cinsel Şiddet 2 1,2 

Sözel ve Fiziksel Şiddet 12 6,9 

Toplam 173 100,0 

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %72,3 
(n=125) şiddete maruz kaldığı şiddetin %64,2'sinin (n=111) sözel şiddet şeklin-
de olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Hangi Bölümde Çalışıyorsunuz?  
Daha Önce Hasta ve Yakınları Tarafından Şiddete Maruz Kaldınız mı? 

Daha önce hasta ve yakınları tarafından 
şiddete maruz kaldınız mı? 

Yanıtlar 

Hayır Evet Toplam 

Sayı 0 5 5 Dahiliye 

%  ,0% 4,0% 2,9% 

Sayı 3 2 5 Üroloji 

%  6,3% 1,6% 2,9% 

Sayı 1 3 4 Göz 

%  2,1% 2,4% 2,3% 

Sayı 2 11 13 Genel cerrahi 

%  4,2% 8,8% 7,5% 

Sayı 15 6 21 

Hangi bölümde 
çalışıyorsunuz?

Ameliyathane 

%  31,3% 4,8% 12,1% 
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Sayı 3 4 7 Göğüs  
hastalıkları %  6,3% 3,2% 4,0% 

Sayı 0 8 8 Psikiyatri 

%  ,0% 6,4% 4,6% 

Sayı 3 8 11 Fizik Tedavi 

%  6,3% 6,4% 6,4% 

Sayı 1 6 7 Yoğun bakım 

%  2,1% 4,8% 4,0% 

Sayı 4 0 4 Enfeksiyon 
Kliniği %  8,3% ,0% 2,3% 

Sayı 0 5 5 Yönetim  
Hizmetleri %  ,0% 4,0% 2,9% 

Sayı 0 4 4 Göğüs cerrahisi

%  ,0% 3,2% 2,3% 

Sayı 2 16 18 Acil 

%  4,2% 12,8% 10,4% 

Sayı 5 5 10 Kulak  
Burun Boğaz %  10,4% 4,0% 5,8% 

Sayı 0 9 9 Ortopedi 

%  ,0% 7,2% 5,2% 

Sayı 1 6 7 Kardiyoloji 

%  2,1% 4,8% 4,0% 

Sayı 2 6 8 Poliklinikler 

%  4,2% 4,8% 4,6% 

Sayı 3 8 11 Hemodiyaliz 

%  6,3% 6,4% 6,4% 

Sayı 3 4 7 Beyin cerrahi 

%  6,3% 3,2% 4,0% 

Sayı 0 2 2 Nöroloji 

%  ,0% 1,6% 1,2% 

Sayı 0 7 7 Çocuk Kliniği 

%  ,0% 5,6% 4,0% 

Sayı 48 125 173  Toplam 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests: X2=57,213, P<0,001 

Yapılan çalışma içinde şiddetin klinikler içinde en çok %12,8 oranında (n=16) 
acil serviste gerçekleştiği saptanmıştır. 
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Tablo 3. Mesleğiniz ve Daha Önce Hasta ve Yakınları Tarafından  
Şiddete Maruz Kaldınız mı? Yargıları Arasındaki İlişki 

Daha önce hasta ve yakınları tarafından şiddete  
maruz kaldınız mı? 

 
Yanıtlar 

Hayır Evet Toplam 

Sayı 4 27 31 Uzman 
Hekim %  8,3% 21,6% 17,9% 

Sayı 24 75 99 Hemşire 

%  50,0% 60,0% 57,2% 

Sayı 6 6 12 Ebe 

%  12,5% 4,8% 6,9% 

Sayı 7 6 13 Sağlık  
Memuru %  14,6% 4,8% 7,5% 

Sayı 4 2 6 Teknisyen 

%  8,3% 1,6% 3,5% 

Sayı 1 6 7 Hekim 

%  2,1% 4,8% 4,0% 

Sayı 2 3 5 

Mesleğiniz 

Fizyoterapist

%  4,2% 2,4% 2,9% 

Sayı 48 125 173  Toplam 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests: X2=16,936, P<0,05 

Meslek grupları arasında en çok %60,0 oranında (n=75) hemşirelerin şiddete 
maruz kaldığı saptanmıştır. 

Tablo 4. En Son Şiddete Maruz Kaldığınız Saatler? 

Yanıtlar Sayı Oran % Geçerli Yüzde
Kümülatif  

Toplam 

08-16 saatleri arasında 74 42,8 60,7 60,7 

16-24 saatleri arasında 43 24,9 35,2 95,9 

24-08 saatleri arasında 5 2,9 4,1 100,0 

Toplam 122 70,5 100,0 - 

Cevaplanmayan şık 51 29,5 - - 

Toplam 173 100,0 - - 

Maruz kalınan şiddetin %42,8 oranında (n=74) 08-16 saatleri arasında gerçek-
leştiği saptanmıştır. 



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   345  

Tablo 5. En son size şiddet uygulayan kişinin yaşı? 

Yanıtlar Sayı Oran % 
Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif 
Toplam 

18-25 yaş arası 15 8,7 12,1 12,1 

25-40 yaş arası 61 35,3 49,2 61,3 

40-50 yaş arası 33 19,1 26,6 87,9 

50 yaş ve üzeri 15 8,7 12,1 100,0 

Toplam 124 71,7 100,0 - 

Cevaplanmayan şık 49 28,3 - - 

Toplam 173 100,0 - - 

Şiddeti uygulayan kişinin %35,3 oranında (n=61) 25-40 yaşlarında olduğu sap-
tanmıştır. 

Tablo 6. En son size şiddet uygulayan kişi? 

Yanıtlar Sayı Oran % 
Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif  
Toplam 

Bay 98 56,6 78,4 78,4 

Bayan 27 15,6 21,6 100,0 

Toplam 125 72,3 100,0 - 

Cevaplanmayan şık 48 27,7 - - 

Toplam 173 100,0 - - 

Şiddeti uygulayan kişilerin %56,6 oranında (n=98) erkek olduğu saptanmıştır. 

Tablo 7. Uğradığınız şiddete karşı gösterdiğiniz tepki? 

Yanıtlar 
Sayı

Oran 
% 

Geçerli 
Yüzde

Kümülatif 
Toplam 

Tepkisiz kalma 13 7,5 10,6 10,6 

Tedaviyi reddetme 4 2,3 3,3 13,8 

Saldırganı odadan kovma 1 ,6 ,8 14,6 

Olay yerinden uzaklaşma 10 5,8 8,1 22,8 

Sözel olarak karşılık verme 10 5,8 8,1 30,9 

Fizik saldırıda bulunma 1 ,6 ,8 31,7 

Güvenlik görevlisi çağırma 15 8,7 12,2 43,9 

Hastane yönetimini bilgilendirme 4 2,3 3,3 47,2 

Adli makamlara İhbar etme 1 ,6 ,8 48,0 
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Diğer tepkiler 4 2,3 3,3 51,2 

Tepkisiz Kalma + Olay yerinden uzaklaşma 9 5,2 7,3 58,5 

Saldırganı odadan kovma + Sözel olarak karşılık verme 3 1,7 2,4 61,0 

Saldırganı odadan kovma + Güvenlik görevlisi çağırma 5 2,9 4,1 65,0 

Olay yerinden uzaklaşma + Sözel olarak karşılık verme 6 3,5 4,9 69,9 

Olay yerinden uzaklaşma + Güvenlik görevlisi çağırma 10 5,8 8,1 78,0 

Sözel olarak karşılık verme + Güvenlik görevlisi çağırma 8 4,6 6,5 84,6 

Güvenlik görevlisi çağırma + Hastane yönetimini  
bilgilendirme 

9 5,2 7,3 91,9 

Saldırganı odadan kovma + Sözel olarak karşılık verme 
+ Güvenlik görevlisi çağırma 

3 1,7 2,4 94,3 

Olay yerinden uzaklaşma + Sözel olarak karşılık verme 
+ Güvenlik görevlisi çağırma 

2 1,2 1,6 95,9 

Güvenlik görevlisi çağırma+Adli makamlara ihbar etme 1 ,6 ,8 96,7 

Güvenlik görevlisi çağırma + Hastane yönetimini bilgi-
lendirme + Adli makamlara ihbar etme 

2 1,2 1,6 98,4 

Saldırganı odadan kovma + Olay yerinden uzaklaşma + 
Güvenlik görevlisi çağırma 

2 1,2 1,6 100,0 

Toplam 123 71,1 100,0 - 

Cevaplanmayan şık 50 28,9 - - 

Toplam 173 100,0 - - 

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet sonucu %31.7 oranında (n=185) sal-
dırganı kovma şeklinde tepki gösterdiği saptanmıştır.  

Tablo 8. Saldırının Sizin Üzerinizdeki Etkisi? 

Yanıtlar Sayı Oran %
Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif  
Toplam 

Değişiklik yok 17 9,8 14,5 14,5 

Mesleki performans kaybı 51 29,5 43,6 58,1 

Sosyal hayatı etkileme 3 1,7 2,6 60,7 

İşyeri değiştirme 3 1,7 2,6 63,2 

Ruhsal problemler 1 ,6 ,9 64,1 

Diğer etkiler 12 6,9 10,3 74,4 

Mesleki performans kaybı + Sosyal 
hayatı etkileme 

7 4,0 6,0 80,3 
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Mesleki performans kaybı + İşyeri 
değiştirme 

1 ,6 ,9 81,2 

Mesleki performans kaybı + Ruhsal 
problemler 

13 7,5 11,1 92,3 

Sosyal hayatı etkileme + Diğer etkiler 1 ,6 ,9 93,2 

İşyeri değiştirme + Ruhsal problemler 2 1,2 1,7 94,9 

Ruhsal problemler + Diğer etkiler 1 ,6 ,9 95,7 

Mesleki performans kaybı + Sosyal 
hayatı etkileme + İşyeri değiştirme 

1 ,6 ,9 96,6 

Mesleki performans kaybı + Sosyal 
hayatı etkileme + Ruhsal problemler 

3 1,7 2,6 99,1 

Sosyal hayatı etkileme + Ruhsal prob-
lemler + Diğer etkiler 

1 ,6 ,9 100,0 

Toplam 117 67,6 100,0 - 

Cevaplanmayan şık 56 32,4 - - 

Toplam 173 100,0 - - 

Şiddetin sağlık çalışanlarının %43,3'ünün (n=76) mesleki performanslarını 
azalttığı tespit edilmiştir.  

3. SONUÇ  

Araştırmacılar, şiddetin toplumda ve iş yerlerinde yaygın bir halk sağlığı soru-
nu, mesleki tehlike olduğunu ve sağlık personelinin şiddet yönünden risk altında 
olduğunu ve hastalar için de ciddi bir sorun olabileceğini vurgulamışlardır (Do-
ğan vd. 2001:13). 

Yapılan çalışmalar sağlık kurumlarındaki şiddetin az oranda bildirildiği, bunun 
nedeni olarak da sadece yaralanma gibi ciddi olayların şiddet olarak algılandığı, 
diğerlerinin önemsenmediği, sağlık çalışanlarının %40’ının şiddet olaylarını 
bildirmekten kaçındıklarını ortaya konmuştur. Çalışmamıza katılan sağlık çalı-
şanlarının demografik verileri incelediğinde, katılımcıların çalıştığı klinik, mes-
lekleri, çalışma süreleri açısından çeşitlilik göstermesi nedeniyle yaptığımız bu 
çalışma sonucunda sağlık çalışanları için genelleme yapabilme imkânını bize 
vermektedir.  

Çalışmamızda; katılımcıların doldurduğu anket bilgilerinden elde ettiğimiz bil-
giler ışığında hastanemizde sağlık çalışanlarının %72,3 gibi yüksek oranda şid-
dete maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Çalışmamızdan ortaya çıkan ‘enleri özet-
lemek gerekirse; Sağlık çalışanlarının en çok sözel şiddette maruz kaldığı, en 
çok acil serviste gerçekleştiği, en çok bayan çalışanların maruz kaldığı, en çok 
hasta tedavisi yapıldığı sırada görüldüğü, son altı ay içinde en çok hemşirelerin 
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şiddete uğradığı, şiddetin en çok 25-40 yaşlarında erkekler tarafından uygulan-
dığı, en çok 08-16 saatleri arasında oluştuğu, şiddete karşı en çok güvenlik gö-
revlisinin çağırıldığı ve sağlık çalışanının uğradığı şiddet sonucu en çok mesleki 
performanslarının azaldığı tespit edilmiştir. Sağlık çalışanlarının görev yaptığı 
birimlerde güvenlik görevlisi olduğu ancak güvenlik görevlisinin bulunmasının 
şiddet olaylarınınım önlemede etkisiz kaldığı anlaşılmıştır. Çalışmamızda Sağ-
lık çalışanlarının yapılan saldırıyı olağan karşılama, yargılama sürecinin uzun 
olması ve tehdit nedeni ile zarar görme endişesi nedeniyle adli ihbarda bulun-
madıkları ortaya konmuştur. (Polat,2001:30) 

Sağlık alanında yaşanan şiddetin önlenmesi konusunda alınabilecek önlem-
leri belirtmek gerekirse; 

 Her gün artan bir hızla, yazılı ve görsel basında sağlık çalışanlarına yönelik 
yapılan şiddeti içeren haberler yayınlanmakta olup bu tür haberlerin toplum-
sal teşvik oluşturduğu düşünülmektedir.  

 Yaygın ve örgün eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak saldırganlık ve şid-
detin önlenmesine yönelik eğitim verilmeli, 

 Barolar ile işbirliği yaparak sağlık personeline yönelik hukuk danışmanlığı 
hizmeti verilmeli, sağlık kurumlarda sağlık çalışanlarının haklarını savunan 
avukatlar bulundurulmalı, adli yargı sürecini hızlandıracak gerekli tedbirler 
alınmalı,  

 Sağlık sisteminin isleyişiyle ilgili kurum içinde ve özellikle şiddetin sıkça 
görüldüğü birimlerde hasta ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeleri yapan bi-
rimler kurulmalı, kliniklerde hastaların tanı ve tedavilerinin dış etkenlerden 
olumsuz etkilenmesini engelleyecek gerekli idari ve fiziki düzenlemelerin 
yapılarak güvenli çalışma ortamının sağlanmalı (Gerberich:2005). 

 Yeterli sayıda sağlık çalışanı ile şiddet olaylarında etkin olabilecek nitelikli 
güvenlik görevlisi temin edilmeli, sağlık personeline şiddetin nedenleri, şid-
deti engelleme ve mücadele etme yöntemleri konularda hizmet içi eğitim 
seminerleri verilmelidir (Aslan vd.2005:19)  

 Çalışanlara çalışan sağlığı eğitimi (stresle baş etme becerileri, tükenmişlik 
vs) verilmeli. 

 Yeni gelişim ve değişimler hakkında çalışanların bilgilendirilmeli, çalışanla-
rın görüşleri değerlendirilmeli. 

 Çalışanlara iletişim, mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı. 

 Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş 
paylaşımı sağlanmalı. 
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 Gereğinde bölüm/işyeri değişimi sağlanmalı. 

 Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, kurumların tüm alanlarını gö-
zetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilmesi ve kamera görün-
tülerinin sürekli takip edilmeli. 

 Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi 
işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, bek-
lemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgi-
lendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanmalı. 

 Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme 
hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabile-
ceği konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalı. 

 Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargıla-
nacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) 
bilgilendirilmeli. 

 Ex durumu gibi hasta yakınlarına yapılacak bilgilendirmelerin uzman psiko-
log eşliğinde yapılması ve güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. 
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Hemşirelerin Problem Çözme  
Becerilerinin İncelenmesi 

 
Yurdanur KARAASLAN1 

Fadime TAŞÇI2 
Güler KARABAYIR3 

ÖZET 

Bu araştırma hemşirelerin problem çözme becerilerini ve etkileyen faktörlerin belirlen-
mesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul il sınırları 
içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
görev yapan hemşireler olup, örneklemi araştırmaya katılmayı kabul eden 126 hemşire 
oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, literatür bilgisine dayalı geliştirilen demografik 
özellikleri içeren anket ile, “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin anali-
zinde SPSS for Windows 17.0 programı kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin problem çözme envanterinden aldıkları puanların 
cinsiyet değişkenine göre grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Sonu-
ca göre kadın hemşirelerin problem çözme becerisi erkek hemşirelerinkinden daha yük-
sektir. Kurumdaki çalışma süresi değişkeni açısından grup ortalamaları arasındaki fark 
anlamlı bulunmuştur. Hemşirelerin kurumda çalışma süreleri arttıkça problem çözme 
becerileri artmaktadır. Araştırma bulgularına göre pozisyonu yönetici olan hemşirelerin 
becerileri diğer pozisyonlarda çalışan hemşirelerden daha yüksektir. Hemşirelerin çalış-
tığı birim değişkeni açısından grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı olup, acilde 
çalışan hemşirelerin problem çözme becerileri düşük bulunmuştur. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hemşirelerin problem çözme envante-
rinden aldıkları puanların ortalama düzeyde olduğu saptanmıştır. Sonuçta problem çöz-
me becerilerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi, bi-
rimler arası rotasyonların gerçekleştirilmesi, görevde yeni hemşirelerin problem çözme 
becerilerinin kıdemli hemşireler tarafından desteklenmesi, problem çözme becerilerini 
etkileyen faktörler üzerine tanımlayıcı farklı çalışmalar yapılması ile ilgili önerilerde 
bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Problem Çözme Becerisi, Problem Çözme Envanteri 

                                                            
1  Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yurdanurhem@hotmail.com 
2  Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, fadimetasci@gmail.com 
3  Taksim Eği,tim ve Araştırma Hastanesi, gerkarabayir@hotmail.com 
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ABSTRACT4 
This research hereby has been made for the purpose of determining and defining the 
problem solving capacity of nurses and the effective factors. The subject of the research 
is nurses working at the Minister of Health located within the provincial borders of 
Istanbul, and the subjects consist of 126 nurses who accepted to participate in the 
research. 

In this research, the public query which includes the demographic characteristics 
developed as based on literature knowledge and the “Problem Solving Inventory” 
developed as the data collecting medium. For analysis of the data, the program named 
as SPSS for Windows 17.0 has been used. 

The difference among the group averages according to sex variety, of points received on 
problem solving inventory by nurses participating the research has been found 
indicative. According to the result, the capacity of female nurses in solving problems is 
higher than that of male nurses. The difference among the group averages regarding 
their working term in the institute has been found expressive. As the term the nurses 
have worked at the institute increase, their capacity to solve problem increases 
proportionally. According to research findings, capacity of nurses in managing position, 
is higher than that of nurses working at other positions. Regarding the variety 
concerning the department at which the nurses work, the difference among the group 
averages is indicative, whereby the problem solving capacity of nurses working at the 
Emergency Department have been found as low.  

In accordance with the findings obtained from the research, it has been determined that 
the points the nurses got from problem solving inventory are in average level. 
Consequently it is suggested to arrange in-service training programs aimed at increasing 
problem solving capacity, to conduct rotations among departments, to provide 
experienced nurses in charge to support the problem solving capacity of nurses already 
employed, to make exclusive studies defining factors that affect the problem solving 
capacity.  

Key Words: Nurse, Capacity to Solve Problems, Problem Solving Invento 
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1. GİRİŞ 

İnsan yaşamı çözülmesi gereken değişik sayı ve yapıda sorunlarla doludur. Bu 
nedenle günümüz toplumu bireylerin yaratıcı, eleştirel, analitik düşünebilen ve 
karşılaştığı farklı sorunlara etkili çözümler üretebilen özellikte olmasını gerekli 
kılmaktadır. 

Hemşirelik bakımının içeriğine ve niteliğine dinamiklik kazandıran problem 
çözme becerisinin yetersizliği, hizmette kaliteyi, etkinliği ve verimliliği, deği-
şimi, meslekte profesyonelliği, otonomi ve güç sahibi olmayı olumsuz yönde 
etkilemektedir(Abaan ve Altıntoprak, 2005). Ülkemizde çalışan hemşirelerin bu 
yönden durumunun ne olduğu yeterince bilinmemektedir.  

Problem çözme yaşamı en iyi şekilde devam ettirebilmek için her bireyin sahip 
olması gereken becerilerdendir. Hemşirelerin; hastaların tedavi süreci, yetersiz 
personel ya da malzeme eksikliği gibi olumsuz durumlarda dahi işi devam et-
tirmek zorunda kalma, hasta, hasta yakınları ve birlikte çalışılan kişilerle ilişki-
ler gibi çeşitli konularda problem durumları ile karşılaşma olasılıkları bulun-
maktadır. İnsan sağlığına yönelik hizmet veren bu meslekte oluşabilecek olum-
suz sonuçların ciddiyeti göz önüne alındığında, hemşireler açısından problem 
çözme becerisinin ayrı bir önem taşıdığı düşünülmektedir(Yıldız, 2009).  

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamız; hemşirelerin problem çözme becerileri-
nin yaş, cinsiyet, medeni durum, mesleki eğitim düzeyi, meslekte geçirilen süre, 
çalıştığı birim, kurumdaki pozisyonu, problem çözme eğitim alıp almama du-
rumu, kendisini problem çözme becerisi açısından nasıl algıladığı ile ilişkili 
değişkenlerin etkilerinin incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülerek 
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.  

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Problem ve Problem Çözmenin Tanımı 

Problem kavramı çok geniş kapsamlıdır. Bir problem bir uçta basit bir cevabı 
gerektiren bir durum olabilirken, diğer uçta kapsamlı bir problem çözme süreci-
ni gerektirebilir (Taylan, 1990) . 

Problem kavramıyla ilgili literatür incelendiğinde birbirinden farklı pek çok 
tanım olduğu görülmektedir.  

 Problem en genel anlamıyla bir olumsuzluk ve belirsizlik ifadesi olarak da 
tanımlanabilir (Sarıhan, 1998).  

 Bireyi fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok 
çözüm yolu olasılığı görülen her durum problem olarak tanımlamaktadır 
(Karasar, 2005). 
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 Amaçları gerçekleştirmede karşılaşılan zorluklar problem olarak tanımla-
maktadır (Doğrusöz, 1988). 

Problem içeren bir durumun özelliklerini şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Mevcut durumla olması gereken durum arasında bir farkın bulunması 

 Kişinin bu farkı fark etmesi ya da farkı algılaması 

 Algılanan farkın kişide gerginliğe yol açması 

 Kişinin gerginliği ortadan kaldırmak amacıyla girişimlerde bulunması 

 Kişinin gerginliği ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerinin engellenmesi 
(Öğülmüş, 2006). 

Problem çözmenin de değişik tanımları yapılmıştır. Problem çözme, kişinin 
problemi hissedişinden ona çözüm buluncaya kadar geçirdiği bir süreçtir. Prob-
lem çözme süreci sistematiktir. Problemlere sistematik olarak yaklaşılırsa çözü-
lebileceğinin bilinmesi önemlidir (Güner, 2000). 

Bir problemle karşılaşıldığında daha önceki öğrenmelerin yeniden düzenlene-
rek, yeni karşılaşılan duruma çözüm getirmesi süreci de problem çözme süreci 
olarak adlandırılmaktadır (Erdem, 2001). 

Bireyin problem çözümünü öğrenmesini etkileyen bazı etmenler bulunmaktadır. 
Bunlar:  

 Gelişim ve olgunlaşma düzeyi,  

 Yetenek düzeyindeki ayrıcalıklar, 

 Güdülenme,  

 Yetişilen sosyo-kültürel çevre, 

 Alınan eğitim ve öğretimdir (Enç, 1982). 

2.2. Problemin Nedenleri 

Her bir sorunu ortaya çıkaran sebepler o sorunu yaşayan bireye, içinde bulun-
duğu koşullara göre farklılaşabilmesine karşın kişiler arasında yaşanan sorunla-
rın nedenlerini üç genel grupta toplamaktadırlar: 

 Kaynakların Kıtlığı: Para, mal, zaman, pozisyon sayısı, sahip olunan bilgi 
miktarı gibi kaynakların kıtlığı sorun yaşanmasına neden olabilmektedir. 

 Karşılanmayan Psikolojik Gereksinimler: Birey yaşamı süresince güç elde 
etme, ait olma, özgür olma ve eğlenme ihtiyacı duymakta; bu ihtiyaçlarının 
engellenmesi sorun yaşanmasına neden olabilmektedir. 
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 Değerler, Öncelikler ve İlkelerde Farklılıklar: Bireylerin değerleri, öncelikle-
ri ve ilkeleri farklı olabilmektedir. Değer farklılıklarından kaynaklanan so-
runlar, çözümü en zor olan sorunlardır(Öğülmüş, 2006). 

2.3. Problemin Türleri 

Problem ve problem çözme birçok bilim adamı tarafından tanımlanmı olup te-
melde ortak bir zemine oturmaktadır. Yine literatüre bakıldığında problemin 
türleride farklı farklı sınıflandırılmıştır. 

 Problemlemler alışılmış olmaları ve yaratıcılık gerektirmelerine göre sınıf-
lamaktadır; 

- Alışılmış problemler, bir kişinin tipik olarak bir tepkiye hazır olduğu du-
rumlardır. 

- Yaratıcı problemler, farklı biçimlerde tanımlanabilir ve sayısız çözüm yol-
ları vardır(Taylan, 1990) 

 Gilholly, probleri iki başlıkta sınıflandırmıştır. Bunlar; zorluk içeren prob-
lemler ve akıl yürütmeyi gerektiren problemlerdir(Kalaycı, 2001) 

 Kneeland ise problemleri hallet problemleri ve kökten çöz problemleri ola-
rak ikiye ayırmıştır; 

- Hallet problemleri, karşılaşılan ve rahatsız edici bir güçlüğün en kısa sü-
rede düzeltilmesini gerektiren problemlerdir ve kısa dönemli önlemler 
olarak ele alınır. 

- Kökten çöz problemlerinde ise ulaşılması gereken bir amaç ortaya 
konulurak bu amaca nasıl ulaşılması gerektiğinin belirlenmesidir.Uzun 
dönemli planlamaya gereksinim duyar(Kneeland, 2001). 

 Organizasyonlrdaki problem türleri dört başlıkta toplanmıştır. Bunlar; birey 
merkezli problemler, organizasyon merkezli problemler, analitik problemler 
ve yayılmış problemlerdir(Weiss, 1993). 

2.4. Problem Çözme Süreci 

Problemlere sistematik olarak yaklaşılırsa çözülebileceğinin bilinmesi önemlidir 
(Güner, 2000).Literatürde problem çözme süreci farklı aşamalarda ele alınmak-
tadır:  

 Problemi Tanımlama: Problem çözmenin en önemli aşaması problemi ta-
nımlamaktır. Sorunlar doğru tanımlanmadığında yanlış problemlerin çözül-
meye çalışıldığı durumlarla karşılaşılmaktadır (Doğrusöz 1988). 

 Veri Toplama: Kişinin bir problem konusunda fazla bilgi sahibi olmasının 
problem çözmeyi kolaylaştırdığını ve başarılı problem çözücülerinin kullan-
dıkları ilk adımın tüm bilgiyi ve gerçekleri toplamak olduğunu göstermiştir 
(Taylan 1990). 
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 Verilerin Analizi: Kişi, verileri düzenli bir şekilde sıraladıktan sonra analiz 
etmelidir. İzleyen süreçte şu adımlar izlenmelidir (Yıldız, 2009) : 

-  Verileri güvenirlik sırasına göre kategorilemek, 

-  Verileri en önemli olanından en az önemli olanına doğru listelemek, 

-  Verileri zaman sıralamasına göre düzenlemek, 

-  Verileri nedenlerine ve etkilerine göre düzenlemek, 

-  Verileri bireysel (kişilik, deneyim, eğitim, yaş, kişilerarası ilişkiler) ya da 
örgütsel (teknik faktörler, çalışılan birim, maddi faktörler, hizmet sunulan 
süre, fazla mesai, politik faktörler, örgütsel prosedürler, kurallar) katego-
riler içerisinde sınıflamak. 

 Çözüm Geliştirme:  

 Sonuçları Gözden Geçirme: Bu aşamada üretilen seçeneklere ilişkin avantaj-
lar ve dezavantajlar iki farklı liste halinde yazılarak tercih edilen seçenek 
uygulandığında kazançların ve kayıpların neler olabileceği belirlenir(Güner, 
2000). 

 Karar Verme: Bu aşama eyleme yönelik olarak oluşturulan seçeneklerden 
birini seçme süreci olarak tanımlanabilir. 

 Kararı Uygulama: Seçilen çözüm seçeneğinin uygulanması, kararlaştırılan 
eylemlerin gerçekleştirilmesi evresidir. 

 Çözümü Değerlendirme: Değerlendirme, problem çözmenin son aşamasın-
da, seçilen seçenek yerine getirildikten sonra olur ve gerçek sonucu değer-
lendirmek için düzenlenmiştir (Taylan, 1990). 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Tipi  

Bu çalışma Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşirelerin 
problem çözme becerilerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanıp 
gerçekleştirilmiştir.  

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini İstanbul il sınırları içinde bulunan Sağlık Bakanlığına 
bağlı bir eğitm ve araştırma hastanesinde görev yapan 193 hemşire oluşturmak-
tadır. Veri toplama aşaması sonucu 126 (%65’i) hemşireye ulaşılmıştır. 
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3.3. Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada, verileri toplamak için 14 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 
Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Problem Çözme Envanteri(PÇE), 35 
maddeden oluşan, 1-6 arası puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Envanterden alı-
nabilecek puan ranjı 32-192’dir. Puanlamada düşük puanlar problemleri çözme-
de etkililiği, yüksek puanlar ise problemler karşısında etkili çözümler bulama-
mayı göstermektedir. Envanter; Problem Çözme Güveni, Yaklaşım-Kaçınma ve 
Kişisel Kontrolünü Sürdürme Yeteneği olmak üzere 3 alt faktörden oluşmaktadır. 

 Problem Çözme Güveni (PÇG): Kişinin yeni problemleri çözme yeteneğine 
olan inancını ifade eder  

 Yaklaşma – Kaçınma Biçimi (YK): Gelecekte başvurmak için ilk problem 
çözme çabalarını yeniden gözden geçirmek ve değişik alternatif çözümler 
için aktif bir biçimde araştırma yapmayı ifade eder  

 Kişisel Kontrol boyutudur(KK): Sorunlu durumlarda kişilerin kontrolünü 
sürdürme yeteneğini belirtir. (Savaşır ve Şahin, 1997). 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kul-
lanılmıştır. 

4. BULGULAR 

Tablo 1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

ÖZELLİK   Frekans % ÖZELLİK   Frekans % 

18-25 yaş 22 17,5 Lise 28 22,2 

26-30 yaş 35 27,8 Önlisans 37 29,4 

31-35 yaş 35 27,8 Lisans 51 40,5 
Yaş 

36 yaş ve üstü 34 27 

Eğitim Durumu 

Yüksek 
Lisans 

10 7,9 

Erkek 19 15,1 Evli 72 57,1 
Cinsiyet 

Kadın 107 84,9 
Medeni Durum 

Bekar 54 42,9 

0-5 yıl 45 35,7 0-3yıl 47 37,3 

6-10 yıl 26 20,6 4-7 yıl 30 23,8 

11-15 yıl 16 12,7 8-11 yıl 12 10,3 

Meslekte 
Çalışma 
Süresi 

16 yıl ve üstü 39 31 

Kurumda Toplam 
Çalışma Süresi 

12 yıl ve 
üstü 36 28,6 

Başhemşire 1 0,8 Yönetim 2 1,6 Pozisyon 

Sorumlu 
Hemşire 

13 10,3 

Çalışılan Birim 

Klinik 50 39,7 
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ÖZELLİK   Frekans % ÖZELLİK   Frekans % 

Hemşire 107 84,9 Yoğun 
Bakım 17 13,5 

Diğer 5 4 Acil 16 12,7 

Evet 36 28,6 Poliklinik 7 5,6 Problem 
Çözme Eğiti-

mi Alma 
Durumu 

Hayır 90 71,4 Diğer 34 27 

Örgün Eğitim 12 33,3 1-3 yıl 60 47,6 

Hizmetiçi 
Eğitim 

12 33,3 4-7 yıl 34 27 

Seminer, 
sempozyum 

2 5,6 8-11 yıl 13 10,3 

Özel Eğitim 
Programları 2 5,6 

Birimdeki Toplam 
Çalışma Süresi 

12 yıl ve 
üstü 19 15,1 

Eğitimi Aldığı 
Yer 

Diğer 1 2,8 İş çevresi 78 61,9 

Başarısız 1 0,8 Ailevi 15 11,9 
Kısmen 
Başarılı 

33 26,2 Sosyal 
çevre 

11 8,7 

Başarılı 84 66,7 Ben 4 3,2 

Problem 
Çözme Yete-
neği Açısında 

Kendini 
Değerlendirme 

Durumu Çok Başarılı 8 6,3 

En sık Çözümle-
mek Zorunda 

Olduğu Problem 
Kaynağı 

Diğer 6 4,8 

 

 

Şekil 1. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter  
Ölçeği Alt Boyutları Puanlarının Ortalamaları 

Araştırmaya katılan hemşirelerin problem çözme envanter ölçeği alt boyutları 
puanlarının ortalamaları incelendiğinde, Problem Çözme Envanteri genel puanı 
ortalamasının en yüksek, kişisel kontrol puanlarının ortalamasının en düşük 
olduğu görülmektedir(Şekil 1). 
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter  
Ölçeği Alt Boyutları Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss KW P 

18-25 yaş 22 29,864 8,248 

26-30 yaş 35 29,543 8,702 

31-35 yaş 35 29,057 7,635 

Problem çözme güveni 

36 yaş ve üstü 34 25,029 5,755 

7,712 0,052 

18-25 yaş 22 44,955 8,510 

26-30 yaş 35 41,143 9,950 

31-35 yaş 35 43,600 10,757 

Yaklaşma – kaçınma 
biçimi 

36 yaş ve üstü 34 41,000 10,060 

3,338 0,342 

18-25 yaş 22 19,909 4,046 

26-30 yaş 35 18,829 3,730 

31-35 yaş 35 18,400 3,836 

Kişisel kontrol 

36 yaş ve üstü 34 16,235 3,838 

12,630 0,006 

18-25 yaş 22 90,318 17,662 

26-30 yaş 35 85,714 17,262 

31-35 yaş 35 87,486 18,497 

Problem Çözme Envan-
teri genel puanı 

36 yaş ve üstü 34 79,353 14,993 

6,539 0,088 

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş değişkeni açısından PÇE genel puanı, 
PÇG ve YK biçimi puanlarının grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bu-
lunmamıştır (Tablo 2). Ancak Hemşirelerin yaş değişkeni açısından KK puanı 
grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (Tablo 3). Yaş ilerledikçe 
deneyim ve birikimlerin artmasıyla birlikte problem çözme becerisinin parallel 
olarak artacağı düşünülebilir. 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği Alt Boyutları 
Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss MW P 

Erkek 19 32,211 8,613 Problem çözme güveni 

Kadın 107 27,542 7,450 

678,500 0,021 

Erkek 19 51,105 8,041 Yaklaşma – kaçınma biçimi 

Kadın 107 40,916 9,536 

424,500 0,000 

Erkek 19 19,211 3,691 Kişisel kontrol 

Kadın 107 18,019 4,058 

813,000 0,164 

Erkek 19 98,474 15,378 Problem Çözme Envanteri 
genel puanı Kadın 107 82,953 16,688 

482,500 0,000 
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Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyet değişkenine gore PÇE genel puanı ve 
ölçeğin alt grupları olan PÇG ve KK biçimi puanları grup ortalamaları arasın-
daki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Tablo 3). Erkek hemşirelerin 
alanda yeni olmalarıyla birlikte yaş ortalamaları da düşük olacağından deneyim-
lerinin az olması nedeniyle problem çözme becerileri cinsiyeti kadın olan 
hemşirlerden daha düşük olabilir. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği Alt Boyutları 
Puanlarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss KW P 
Lise 28 29,036 8,630 

Önlisans 37 27,270 7,124 

Lisans 51 29,235 8,101 

Problem çözme güveni 

Yüksek lisans 10 24,600 4,881 

2,815 0,421 

Lise 28 46,000 10,835 

Önlisans 37 42,838 9,272 

Lisans 51 41,529 9,337 

Yaklaşma – kaçınma biçimi 

Yüksek lisans 10 35,800 10,591 

8,456 0,037 

Lise 28 19,071 4,303 

Önlisans 37 17,676 4,346 

Lisans 51 18,314 3,586 

Kişisel kontrol 

Yüksek lisans 10 17,100 4,040 

4,800 0,187 

Lise 28 90,250 19,076 

Önlisans 37 84,486 16,105 

Lisans 51 85,333 17,117 

Problem Çözme Envanteri 
genel puanı 

Yüksek lisans 10 74,200 14,559 

5,689 0,128 

Araştırmaya katılan hemşirelerin eğitim durumu değişkeni açısından PÇE genel 
puanı ile PÇG ve KK puanları grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulun-
mamakla birlikte YK biçimi puanı grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 
bulunmuştur (Tablo 4). 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği Alt Boyutları 
Puanlarının Meslekte Toplam Çalışma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss KW P 

0-5 yıl 45 30,867 8,538 

6-10 yıl 26 27,923 6,928 
11-15 yıl 16 27,375 8,921 

Problem çözme güveni 

16 yıl ve üstü 39 25,795 6,092 

7,660 0,054 

0-5 yıl 45 43,844 9,846 

6-10 yıl 26 41,038 10,101 

Yaklaşma – kaçınma biçimi 

11-15 yıl 16 43,813 11,490 

1,837 0,607 



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   361  

  Grup N Ort Ss KW P 

16 yıl ve üstü 39 41,231 9,532 

0-5 yıl 45 19,333 3,949 

6-10 yıl 26 18,731 3,853 

11-15 yıl 16 18,188 4,004 

Kişisel kontrol 

16 yıl ve üstü 39 16,538 3,783 

10,249 0,017 

0-5 yıl 45 89,978 17,319 

6-10 yıl 26 83,692 17,151 

11-15 yıl 16 86,188 21,548 

Problem Çözme Envanteri 
genel puanı 

16 yıl ve üstü 39 80,590 14,705 

6,185 0,103 

Araştırmaya katılan hemşirelerin meslekte toplam çalışma süresi değişkeni açı-
sından Kişisel kontrol puanı grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulun-
muştur (Tablo 5). 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği Alt Boyutları 
Puanlarının Kurumda Toplam Çalışma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss KW P 
1-3 yıl 47 31,468 8,992 
4-7 yıl 30 28,233 6,755 
8-11yıl 13 24,000 5,260 

Problem çözme güveni 

12 yıl ve üstü 36 25,583 5,896 

12,824 0,005 

1-3 yıl 47 44,362 9,977 
4-7 yıl 30 42,600 9,943 
8-11yıl 13 37,000 7,583 

Yaklaşma – kaçınma biçimi 

12 yıl ve üstü 36 41,806 10,375 

4,951 0,175 

1-3 yıl 47 19,681 4,212 
4-7 yıl 30 18,167 3,505 
8-11yıl 13 17,923 2,397 

Kişisel kontrol 

12 yıl ve üstü 36 16,389 3,966 

11,933 0,008 

1-3 yıl 47 91,468 18,621 
4-7 yıl 30 85,100 15,990 
8-11yıl 13 75,769 13,417 

Problem Çözme Envanteri 
genel puanı 

12 yıl ve üstü 36 80,833 15,537 

11,213 0,011 

Araştırmaya katılan hemşirelerin kurumda toplam çalışma süresi değişkeni açı-
sından PÇG - KK- PÇE genel puanı grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 
bulunmuştur (Tablo 6). Hemşirelerin kurumda toplam çalışma sürelerinin art-
masıyla birlikte Problem Çözme Becerisinin artmış olması; çalışmanın yapıldığı 
kurumun hizmet verdiği bölge, hasta profili, fiziki koşulları vb. faktörlerin 
biraraya toplanmış olmasından hareketle açıklanabilir.  



Poster Bildiriler 

 

362   IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği Alt Boyutları 
Puanlarının Pozisyon Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss KW P 
Başhemşire 1 19,000  
Sorumlu hemşire 13 23,769 6,247 
Hemşire 107 28,944 7,849 

Problem çözme  
güveni 

Diğer 5 26,800 6,380 

6,482 0,039 

Başhemşire 1 26,000  
Sorumlu hemşire 13 39,846 7,448 
Hemşire 107 42,981 10,037 

Yaklaşma – kaçınma 
biçim 

Diğer 5 41,200 13,572 

3,144 0,208 

Başhemşire 1 12,000  
Sorumlu hemşire 13 16,538 2,332 
Hemşire 107 18,570 4,107 

Kişisel kontrol 

Diğer 5 15,800 3,271 

6,680 0,035 

Başhemşire 1 56,000  
Sorumlu hemşire 13 76,385 10,500 
Hemşire 107 86,813 17,627 

Problem Çözme En-
vanteri genel puanı 

Diğer 5 81,800 17,355 

6,777 0,034 

Araştırmaya katılan hemşirelerin pozisyon değişkeni açısından PÇG-KK-PÇE 
genel puanı grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (Tablo 7). 
Yetkinin artması ve yönetici hemşirelerin yönetimle ilgili aldıkları eğitimlerin 
problem çözme becerileri üzerine etksi olduğu düşünülebilir. 

Tablo 8. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği Alt Boyutları 
Puanlarının Çalıştığı Birim Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss KW P 
Yönetim 2 16,500 3,536 
Klinik 50 26,540 6,652 
Yoğun bakım 17 27,882 5,633 
Acil 16 38,625 7,320 
Poliklinik 7 26,143 8,552 

Problem çözme güveni 

Diğer 34 27,176 6,562 

29,964 0,000 

Yönetim 2 31,500 7,778 
Klinik 50 41,320 9,717 
Yoğun bakım 17 42,118 7,648 
Acil 16 50,938 8,544 
Poliklinik 7 38,571 11,928 

Yaklaşma – kaçınma  
biçimi 

Diğer 34 41,735 10,037 

15,112 0,010 

Yönetim 2 13,500 2,121 
Klinik 50 18,020 3,165 

Kişisel kontrol 

Yoğun bakım 17 18,824 3,321 

12,817 0,025 
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  Grup N Ort Ss KW P 
Acil 16 21,500 5,033 
Poliklinik 7 15,571 6,554 
Diğer 34 17,412 3,517 
Yönetim 2 59,000 4,243 
Klinik 50 82,240 14,777 
Yoğun bakım 17 85,529 13,794 
Acil 16 105,313 14,858 
Poliklinik 7 79,714 23,450 

Problem Çözme Envanteri 
genel puanı 

Diğer 34 82,941 16,164 

26,435 0,000 

Araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştığı birim değişkeni açısından PÇG-YK- 
KK puanı grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (Tablo 8). 
Çalıştığı birim acil olan hemşirelerin PÇE genel puanı (ort:105,313), acil dışın-
daki tüm birimlerde çalışan hemşirelerin PÇE puanından yüksektir. Çalıştığı 
birim değişkeni açısından PÇE den en düşük puan ortalamasına (ort:59,000) 
sahip grubu, çalıştığı birim yönetim olan hemşireler oluşturmaktadır. 

Tablo 9. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği Alt Boyutları 
Puanlarının Problem Çözme Eğitimi Alma Durumu Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss MW P 

Evet 36 28,556 8,923 Problem çözme güveni 

Hayır 90 28,122 7,327 

1571,500 0,793 

Evet 36 41,472 10,896 Yaklaşma – kaçınma biçimi 

Hayır 90 42,844 9,642 

1462,000 0,393 

Evet 36 17,194 3,512 Kişisel kontrol 

Hayır 90 18,600 4,148 

1255,000 0,048 

Evet 36 83,833 19,769 Problem Çözme Envanteri 
genel puanı Hayır 90 85,878 16,379 

1455,000 0,373 

Araştırmaya katılan hemşirelerin çözme eğitimi alma durumu değişkenine göre 
PÇE genel puanı ile alt grupları olan PÇG ve YK biçimi puanları grup ortalama-
ları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamakla birlikte KK puan-
ları ortalamalarının problem çözme eğitimi alma durumu değişkenine gore grup 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Tablo 9). 
Ortalamalar arasındaki farka göre, problem çözme eğitimi almayan hemşirelerin 
kişisel kontrol puanları, problem çözme eğitimi alan hemşirelerin kişisel kontrol 
puanlarından yüksektir(Tablo 9). Bu bulgu eğitimle problem çözme becerisinin 
arttırılabileceğini desteklemektedir. 
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Tablo10. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği 
Alt Boyutları Puanlarının Problem Çözme Yetenekleri Açısından Kendilerini 

 Değerlendirme Durumu Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss KW P 

Başarısız 1 40,000  

Kısmen başarılı 33 31,061 6,671 

Başarılı 84 27,393 7,643 

Problem çözme güveni 

Çok başarılı 8 24,125 10,006 

12,520 0,006 

Başarısız 1 45,000  

Kısmen başarılı 33 43,697 9,742 

Başarılı 84 41,667 10,066 

Yaklaşma – kaçınma 
biçimi 

Çok başarılı 8 45,250 11,068 

2,035 0,565 

Başarısız 1 19,000  

Kısmen başarılı 33 20,212 4,181 

Başarılı 84 17,369 3,718 

Kişisel kontrol 

Çok başarılı 8 18,500 4,036 

10,536 0,015 

Başarısız 1 99,000  

Kısmen başarılı 33 90,727 16,139 

Başarılı 84 83,095 17,468 

Problem Çözme  
Envanteri genel puanı 

Çok başarılı 8 84,250 18,607 

6,332 0,097 

Araştırmaya katılan hemşirelerin problem çözme yetenekleri açısından kendile-
rini değerlendirme durumu değişkenine gore PÇG-KK puanı grup ortalamaları 
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (Tablo 10). Bulgular örneklem grubunun 
kendileriyle ilgili problem çözme becerileri açısından farkındalıkları olduğunu 
düşündürmektedir. 

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Problem Çözme Envanter Ölçeği  
Alt Boyutlarının Aralarındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi 

Boyutlar Boyut N r P 

Yaklaşma – kaçınma 
biçimi 

Problem çözme güveni 126 0,537 0,000 

Kişisel kontrol Problem çözme güveni 126 0,431 0,000 

PÇE genel puanı Problem çözme güveni 126 0,822 0,000 

Kişisel kontrol Yaklaşma – kaçınma biçimi 126 0,528 0,000 

PÇE genel puanı Yaklaşma – kaçınma biçimi 126 0,902 0,000 

PÇE genel puanı Kişisel kontrol 126 0,653 0,000 

PÇE genel puanı ile PÇG, KK ile YK biçimi arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere 
yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında pozitif yönde anlamlı 
ilişki bulunmuştur(Tablo 11). Bu analizle hemşirelerin problem çözme sürecin-



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   365  

de kişilerin problem çözme yeteneklerine inançlarının, problem çözme çabaları-
nı gözden geçirme ve alternatif çözümler geliştirme, kişilerin problem karşısın-
da kontrollü olma durumlarının birbiriyle bağlantılı olduğu saptanmıştır.Ölçeğin 
alt boyutlarından birinde becerinin yüksek olması diğer boyutlarda da benzer 
şekilde becerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

5. SONUÇ 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması bulunmuş, 107'sinin (% 
84,9) kadın, 72'sinin (% 57,1) evli, 51'inin (% 40,5) lisans mezunu olduğu 
bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin 45'inin (% 35,7) 0-5 yıl toplam çalışma 
süresine sahip olduğu, 47'sinin (% 37,3) 1-3 yıl kurumda toplam çalışma sü-
resi olduğu bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin 107'sinin (% 84,9) klinik hemşiresi olduğu, 
50'sinin (% 39,7) çalıştığı birimin klinik olduğu, 60'ının (% 47,6) çalıştığı bi-
rimde toplam çalışma süresinin 1-3 yıl olduğu bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin 90'ının (% 71,4) problem çözme eğitimi 
almadığı saptanmıştır.  

 Araştırmaya katılan hemşirlerden problem çözme eğitimi alanların bu eğiti-
mi 12’sinin (% 33,3) örgün eğitim sırasında, 12’sinin (% 33,3) hizmet içi 
eğitimde aldığı saptanmıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin problem çözme yeteneği açısından 84’ünün 
(% 66,7) kendisini başarılı olarak değerlendirdiği saptanmıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin 78’inin (% 61,9) en sık çözümlemek zo-
runda olduğu problem kaynağını iş çevresi olarak tanımladığı saptanmıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin 41’inin (% 32,5) problemleri çözerken en 
büyük desteği arkadaşlarından aldığı saptanmıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirlerin PÇE alt boyut puanı ortalamalarından yak-
laşma - kaçınma biçimi puanı en yüksek olup (ort:42,452), kişisel kontrol 
puanlarının ortalamasının en düşük (ort:18,198) olduğu saptanmıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE den aldıkları genel puanlarda yaş de-
ğişkeni açısından grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE den aldıkları genel puanlarda cinsiyet 
değişkeni açısından grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark anlamlı bu-
lunmuştur. Hemşirelerin PÇE genel puanı ortalamalarının cinsiyet değişke-
nine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
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yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=482,50; 
p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, erkek hemşirelerin PÇE 
genel puanı, kadın hemşirelerin PÇE genel puanından yüksektir.  

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE den aldıkları genel puanlarda medeni 
durumu değişkenine göre grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulun-
mamıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE den aldıkları genel puanlarda eğitim 
durumu değişkeni açısından grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bu-
lunmamıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE den aldıkları genel puanlarda meslekte 
toplam çalışma süresi değişkeni açısından grup ortalamaları arasında anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE genel puanı ortalamalarının kurumda 
toplam çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip gös-
termediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 
göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=11,213; 
p=0,011<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere 
Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; kurumda toplam çalışma 
süresi 1-3 yıl olan hemşirelerin PÇE genel puanı, kurumda toplam çalışma 
süresi 8-11yıl olan hemşirelerin PÇE genel puanından yüksektir (Mann 
Whitney U=151,500; p=0,006<0,05). Kurumda toplam çalışma süresi 1-3 yıl 
olan hemşirelerin PÇE genel puanı, kurumda toplam çalışma süresi 12 yıl ve 
üstü olan hemşirelerin PÇE genel puanından yüksektir (Mann Whitney 
U=570,000; p=0,011<0,05).  

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE genel puanı ortalamalarının pozisyon 
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=6,777; p=0,034<0,05). Farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygu-
lanmıştır. Buna göre; pozisyonu hemşire olan hemşirelerin PÇE genel puanı, 
pozisyonu sorumlu hemşire olan hemşirelerin PÇE genel puanından yüksek-
tir (Mann Whitney U=460,500; p=0,047<0,05).  

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE genel puanı ortalamalarının çalıştığı 
birim değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belir-
lemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup orta-
lamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=26,435; p=0,000<0,05). 
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U 
testi uygulanmıştır. Buna göre; çalıştığı birim acil olan hemşirelerin PÇE ge-
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nel puanı (ort:105,313), acil dışındaki tüm birimlerde çalışan hemşirelerin 
PÇE puanından yüksektir. çalıştığı birim değişkeni açısından PÇE den en 
düşük puan ortalamasına (ort:59,000) sahip grubu çalıştığı birim yönetim 
olan hemşireler oluşturmaktadır.  

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE den aldıkları genel puanlarda çalıştığı 
birimdeki toplam çalışma süresi değişkeni açısından grup ortalamaları ara-
sındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE den aldıkları genel puanlarda problem 
çözme eğitimi alma durumu değişkenine göre grup ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin PÇE den aldıkları genel puanlarda problem 
çözme yetenekleri açısından kendilerini değerlendirme durumu değişkeni 
açısından grup ortalamaları arasındaki anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 PÇE genel puanı ile problem çözme güveni, Kişisel kontrol ile yaklaşma – 
kaçınma biçimi arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon ana-
lizi sonucunda, puanlar arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; 

 Kurumlarda hemşirelerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik 
hizmet içi eğitim faalyetlerinin gerçekleştirilmeli, hatta hemşireler kongre, 
sempozyum, eğitim merkezleri gibi dış kaynaklardan faydalanabilmeleri için 
desteklenmelidir. 

 Hemşirelerin mezuniyet öncesi mesleki eğitim müfredatlarına problem çöz-
me becerisi kazandırmaya yönelik eğitim içerikleri eklenmelidir. 

 Kurumlarda hemşirelerin çalıştıkları birimler arası rotasyonlar planlanmalı 
ve gerçekleştirilmelidir. 

 Göreve yeni başlayan hemşireler, kıdemli hemşireler tarafından problemle 
başedebilmeleri yönünden desteklenmelidir. 

 Iş kaynaklı problemlerin çözümüde yönetici hemşirelerin problem çözme 
becerisinden yararlanılmalıdır. 

 Hemşirelerin problem çözme becerilerini etkileyen faktörler üzerine daha 
geniş ve farklı olacak şekilde tanımlayıcı özellikte bilimsel çalışmalar ya-
pılmalıdır. 
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Çalışan Güvenliği Açısından  
Lateks Alerjisi 
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ÖZET  
Hizmet Kalite Standartlarının sağlık kurumlarında hayata geçmesinden sonra bazı baş-
lıklar ayrıca önem kazanmıştır. Bunlardan biri de çalışan güvenliğidir. Hastane ortamın-
da çalışanların sağlığını tehdit eden hastalık ve rahatsızlık oluşturacak kaynaklar çok 
çeşitlidir. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif maddelere maruz kalma açısından sağlık 
çalışanları risk altındadır. Bunlara benzer bir madde de hastanelerde çok ve sık kullanı-
lan eldivenlerde bulunan latekse karşı alerjidir. 

Lateks, kauçuk ağacının sütsü proteinine çeşitli kimyasalların katılmasıyla elde edilen 
bir maddedir ve sağlık alanında koruma ve bulaşı önlemek için kullanılan eldivenlerin 
yapımında kullanılır. Eldivenlerin yanı sıra tansiyon aleti manşonu, oral nazal hava 
yolları, yara yeri drenleri, turnike, kateter gibi hastanelerde kullanılan daha birçok ürün 
lateks içermektedir. Lateks alerjisi ise deride basit alerjik reaksiyondan, ciddi anafilak-
siye kadar varan Tablolar yapabildiğinden önemsenmesi gereken bir konudur. Bu amaç-
la hastanede 205 sağlık çalışanına lateks alerji anketi yapılmıştır. Ankette besin alerjisi-
nin(Muz, avokado gibi) sorgulanması, alerjik kökenli tanı alıp almadıkları vb. değerlen-
dirmeler yapılmıştır. Alerji bildirimi klinik bulgulara göre yapılmıştır. Lateks içeren 
eldivenlerin kullanımı sonrası 16 sağlık çalışanı irritan dermatit tanısı aldığını bildiril-
miştir. Bu 16 sağlık çalışanının hiç birinde besin alerjisi olmadığı, 4’ünde alerji kökenli 
tanı öyküsü olduğu görülmüştür. Lateks alerjisi anketi ile alerjisi olan sağlık çalışanları 
belirlenmiş lateks içermeyenlerin kullanılması ve alerjik reaksiyon geliştiği durumlarda 
yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulunulmuş ve eğitimler yapılmıştır. 

Çalışan sağlığını tehdit eden, lateks ve buna benzer malzeme ve ürünlerin tespit edilerek 
önlemler alınması ve farkındalığın artırılmasının çalışan güvenliği açısından olumlu 
yönde sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lateks, Alerji, Çalışan Güvenliği 
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ABSTRACT 
After activating service quality standarts in medical establishments, some of the titles 
became more important. One of these titles is employee safety. Factors threating 
employee health varies in medical environments. Medical staff is under risk in terms of 
exposure to chemical, biologic, radioactive effects. One of the sources of such effects is 
latex gloves that is used very much and frequent in hospitals causing latex allergy. 

Latex is obtained by adding some chemicals to the milky juice of rubber tree and used 
in production of latex gloves that is used as protection against infection. In addition to 
latex gloves, many materials and tools such as blood pressure monitor muff, oral and 
nasal air path and lesion drains, tourniquet, catheter include latex. Since it can cause 
some effects varying from basic allergic reactions to serious anaphylaxis, latex allergy 
must be taken seriously. For this purpose, a latex allergy survey is conducted on 205 
medical staff. In the survey, employees are asked if they have any food allergy (banana, 
avocado, etc) or an allergy based illness diagnosed on them. The answers are taken 
based on clinic diagnosis. 16 medical staff declared that they have contact dermatitis 
diagnosis due to the latex glove usage. It is found out that neither of the 16 employee 
has food allergy and only 4 of these employees has allergy based illness diagnosis 
before. By this survey, the medical staff who has allergy is determined, it is adviced to 
use materials and tools that are not containing latex and the staff is trained about what to 
do when an allergic reaction occurs.  

It is foreseen that determining the materials and tools containing latex which threats 
staff health, taking cautions, increasing the awareness of employees will lead to positive 
results.  

Key Words: Latex, Allergy, Employee Safety 



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   371  

GİRİŞ 

Sağlıkta Kalite Standartları’nın, sağlık kurumlarında hayata geçirilmesiyle bir-
likte bazı başlıklar ayrıca önem kazanmıştır. Bunlardan biri de çalışan güvenli-
ğidir. Sağlık hizmeti sunulan alanlarda çalışanların sağlığını tehdit eden hastalık 
ve rahatsızlık oluşturacak kaynaklar çok çeşitlidir. Kimyasal, biyolojik, radyo-
aktif maddelere maruz kalma açısından sağlık çalışanları risk altındadır. Bunlara 
benzer bir madde de hastanelerde sık kullanılan eldivenlerde bulunan latekstir. 
Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı risklere önem verilerek bu risklerin araştı-
rılması gereklidir. Bu risklerden biri olan lateks alerjisinin belirlenerek sağlık 
çalışanlarının iş gücü ve zaman kaybını azaltması, motivasyonun sağlanması, 
ayrıca istenmeyen tıbbi komplikasyonların engellenmesi anlamında önem ve-
rilmesi gereken bir konudur. 

LATEKS VE REAKSİYONLARI 

Lateks, kauçuk ağacında bulunan sütsü proteinin hava ile teması sonucu katıla-
şan ve çeşitli kimyasalların katılmasıyla elde edilen bir maddedir. Sağlık ala-
nında koruma ve kontaminasyonu önlemek için kullanılan eldivenlerin yapısın-
da yer alır. Eldivenlerin yanı sıra, hastanelerde kullanılan daha birçok ürün, 
lateks içermektedir. (alerjim.com.tr, 2012) Lateks alerjisi, deride basit alerjik 
reaksiyondan, ciddi anafilaksiye kadar varan Tablolara neden olduğundan, 
önemsenmesi gereken bir konu olarak görülmektedir. 

Lateks, doğada bulunan birçok bitkinin salgıladığı, hava ile teması durumunda 
katılaşan sütsü bir bitki özüdür. Doğal ve sentetik olmak üzere iki çeşit lateks 
vardır. Doğal lateks, Latince adıyla Hevea brasiliansis olan kauçuk ağacından 
süzülen süttür. Ağaçlara açılan çentiklerden süzülen lateks, kaplarda toplanır, 
sonrasında birtakım kimyasal işlemlerden geçirilerek birçok ürünün yapımında 
kullanılır. Kauçuk ağaçlarının anavatanı Güney Amerika olmasına rağmen, 
lateks ihtiyacının çoğu Tayland, Malezya ve Endonezya’dan karşılanır.1839 
yılında lateksin sülfür ile ısıtılması sonucu elastikiyetinin arttığının belirlenmiş 
olmasından sonra lateks (doğal lastik)birçok alanda hayatımıza girmeye başla-
mıştır. Doğal lateks; elastikiyeti, dayanıklılığı, maliyetinin düşük olması nede-
niyle birçok ürünün yapımında kullanılmaktadır. Rengi ve şekli, isteğe göre 
ayarlanabilen bir maddedir. Elastikiyeti nedeniyle sağlık alanında eldivenlerin 
yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Tablo 1’de lateks içeren bazı ürünler göste-
rilmiştir: (alerjim.com.tr, 2012) 
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Tablo 1. Lateks İçeren Materyaller 

Tıbbi Malzeme Günlük Hayatta 
Cerrahi Eldiven Emzik, Biberon Memesi 
Bandajlar Balon 
Anestezi Maskesi Kondom, Diyafram 
Tansiyon Aleti Manşonu Ayakkabı Tabanı 
Kateter ve Sondalar İlaç Damlalıkları 
Enjektörler Temizlik Eldivenleri 
Aspiratör Ucu Oyuncaklar 
Havayolu Tüpleri Sıcak Su Torbaları 
Elastik Bantlı Yüz Maskeleri Silgi 

Yukarıdaki Tabloda görüldüğü gibi lateks içeren ürünler sağlık alanında olduğu 
gibi, günlük hayatta kullanılan birçok malzemenin yapısında da bulunmaktadır. 
Sağlık alanında kontaminasyonu önlemek amacıyla sıklıkla kullanılan eldiven-
lerin kullanımı sonrasında alerjik bulgular tespit edilebilmektedir. Eldiven aler-
jisi olduğunu fark eden sağlık çalışanları lateks içeren birçok ürün olabileceği 
konusunda bilgi sahibi olmalıdır.  

Son yıllarda temas yolu ile bulaşan hastalıkların artmasına bağlı olarak sağlık 
çalışanlarının eldiven kullanımına daha çok önem verdikleri görülmektedir. 
Sağlıkta Kalite Standartlarında da sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekip-
man kullanımına ayrıca önem vermesi nedeniyle eldiven kullanımının arttığı 
gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak da lateks alerjisi sıkça görülen bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Lateksin Neden Olduğu Alerjik Reaksiyonlar 

Doğal lateksin yapısında 200’e yakın protein bulunmaktadır. Bu proteinlerin 
yaklaşık 60’a yakını, İmmunglobulin E’ye (IgE) bağlanıp alerjik reaksiyon 
oluşturma potansiyeline sahiptir. (Eren ve diğerleri: 2006)  

Latekse yoğun talep nedeniyle, üreticiler daha ucuz ve alerjenlerden yeterince 
arındırılmamış üretim yoluna gidebilmektedirler. Bu yollarla üretilen malzeme-
lerin kullanılmasıyla da alerji gelişebilmektedir. 

Sağlık çalışanları, genellikle pudralı eldivenler yoluyla alerjene maruz kalmak-
tadır. Çoğunlukla mısır nişastası içeren bu pudralar, lateks proteinlerine kuvvetli 
bir afinite ile bağlanmakta ve ortamda saatlerce aeroallerjen şeklinde asılı olarak 
kalmaktadır. Eren ve diğerlerinin yapmış oldukları çalışmada eldivenlerde bu-
lunan pudralar, lateksin daha konsantre hale gelmesine neden olmakta ve pud-
ranın da alerjen olabileceği gösterilmektedir. 
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Lateksin, mukozaya yerleşmesiyle de ciddi reaksiyonlar oluşturabileceği göste-
rilmiştir. Bu daha çok lateks proteinlerinin hava yollarına teması ile oluşur. 
Lateksin hava yollarına teması, genellikle cerrahi eldivenlerdeki pudranın so-
lunması ile olmaktadır. (saglik bilgisi.com.tr, 2012) Lateks içeren partiküllerin, 
hastane havalandırma sistemine karıştıktan sonra aylarca dolaşabileceği belir-
tilmektedir. Bu nedenle hastane havalandırma sistemlerinin rutin kontrollerinin 
yapılması önemlidir. Lateks içeren ürünlerin temas ettiği deri yüzeyinde kızarık-
lık, kaşıntı, sulanma şeklindeki alerjik reaksiyonlara temas alerjisi (kontak der-
matit) denir. Bu alerjiden lateks proteini değil lateksin işlenmesi sırasında kul-
lanılan kimyasal maddeler sorumludur. (Kırmaz,2011) Temas dermatiti nede-
niyle cilt bütünlüğü bozulduğundan, lateks alerjisi olmayanlarda bile, lateks 
proteinleri cilt tabakasından emilir ve zamanla lateks alerjisinin ortaya çıkması-
na neden olabilir. (alerjim.com.tr, 2012) 

Diğer bir alerji şekli ‘Erken Tip Aşırı Duyarlılık’ olarak da adlandırılan, Tip 1 
lateks alerjisidir. Bu, lateks alerjisinin en ciddi Tablosudur. Hayati tehlike oluş-
turacak kadar ciddi reaksiyonlara da neden olabilir. Bu durumda, doğrudan la-
teks maddesi içindeki proteinlere karşı alerji gelişmesi söz konusudur. (aler-
jim.com.tr, 2012) Tip 1 alerjide; gözlerde kaşıntı, sulanma, nefes darlığı, deride 
kaşıntı, burun akıntısı belirtilerinin bir arada olduğu ve hipotansiyonun da ek-
lendiği anafilaksi Tablosu gelişebilmektedir. (Kırmaz, 2011) 

Alerji yapıcı parçacıkları latekse benzeyen bazı gıdaların, lateks alerjisi olan 
kişilerde alerjik belirtilere neden olabileceği bilinmektedir. Bu duruma çapraz 
reaksiyon denir. (alerjim.com.tr, 2012) Lateks ile çapraz reaksiyon veren bazı 
gıdalar; muz, avokado, kivi, domates, patates, elma, havuç olarak belirlenmiştir. 
(Kırmaz, 2011) Lateks alerjisi olan sağlık çalışanlarının belirlenmesinde bu tür 
alerjenin de araştırılmasının uygun olacağı ve çapraz reaksiyona neden olan 
gıdaların bu kişiler tarafından tüketiminin azaltılmasının faydalı olacağı düşü-
nülmektedir. 

Lateks alerjisinin normal bireylerde sıklığı % 2-10 arasında değişirken sağlık 
çalışanlarında bu sıklık %17’lere çıkmaktadır. Atopik (alerjik) bünyeli kişiler ile 
tekrarlayan ameliyat geçirenler, sürekli idrar yolu kateteri kullanılanlar ve sağlık 
çalışanları lateks alerjisi konusunda risk altındadır. (Kırmaz, 2011) 

Lateks alerjisi tanısı; fizik muayene bulguları, cilt testleri ve serolojik testler 
yardımıyla konmaktadır. Göz, burun, akciğer ve cilt semptomları, bunların eldi-
ven kullanma ile ilişkisi, tropikal meyve alerjisini sorgulamak da tanıya yardım-
cı olabilmektedir. (Eren ve diğerleri:2005) 

Arzu Didem Yalçın ve Diğerlerinin Erciyes Tıp Dergisinde yayınlanan ‘’Sağlık 
Personelinin Meslek Hastalığı Lateks Alerjisi’’ çalışmasında;742 kişilik hekim ve 
hemşire grubun anket uygulanmış, çalışanların %18,1’inde lateks duyarlılığı sap-
tanmıştır. Lateks alerjisi olanlarda en sık görülen Tablo ellerde ortaya çıkan der-
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matit olduğu, görülme sıklığının ise %60 – 100 arasında olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmada operasyon ortamlarında çalışanların sık eldiven değişimine bağlı ola-
rak havaya dağılan partiküllerin inhalasyonu nedeniyle daha yüksek oranda lateks 
duyarlılığına maruz kaldıkları gösterilmiştir. (www.erciyestipdergisi.ogr, 2012)  

Lateks Alerjisinde Çarşamba Devlet Hastanesinin Uygulamaları 

Sağlıkta Kalite Standartları’na göre, çalışan güvenliği açısından riskler belirle-
nerek risk değerlendirmeleri kapsamında alerjen maddelere karşı gerekli koru-
yucu önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Bu çalışma ile hastanemizde lateks alerjisi olan sağlık çalışanlarının belirlenme-
si, lateks alerjisi konusunda personellerin bilgilendirilmesi, kurumumuzda bu 
anlamda uygun tedbirler alınarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması he-
deflenmektedir. Bu sayede sağlık çalışanlarının lateks alerjisi konusunda, kendi 
kurumumuz verilerinin yanı sıra, ülkemiz verilerine katkı sağlayacağı düşünül-
mektedir. 

Bu amaçla sağlık çalışanlarına hastanemizde verilen lateks konulu eğitimden 
sonra, lateks alerjisini belirlemek amacıyla anket hazırlanıp, 205 sağlık çalışa-
nına bu anket uygulanmıştır. Ankete göre lateks alerjisi belirtileri olan sağlık 
çalışanlarına alerji testi açısından laboratuar koşullarımızın yeterli olmaması 
nedeniyle spesifik alerji testi yapılamamıştır. Sadece klinik açıdan uzman he-
kimlerimiz tarafından cilt reaksiyonları değerlendirilmiştir. 

İnceleme sonucunda, 205 sağlık çalışanının 16’sında deride irritan dermatit 
belirtileri görülmesi nedeniyle lateks alerjisi olabileceği şeklinde değerlendirme 
yapılmıştır. Alerjisi olanların 11’inin bayan (% 68,75), 5’inin erkek (%31,25) 
olduğu görülmüştür. Bunlardan 4’ünün (% 25) alerji kökenli tanı aldığı, üç kişi-
nin alerjik rinit, bir kişinin de sedef (psöriazis) öyküsü olduğu öğrenilmiştir. 
Besin alerjisi ve astım öyküsü olan sağlık çalışanın olmadığı görülmüştür. Çalı-
şanların görev yaptığı birimler dikkate alındığında 6’sının (% 37,50) ameliyat-
hanede çalıştığı tespit edilmiştir. Tüm bunların sonucunda, 205 sağlık çalışanı-
nın % 7,80’inde lateks alerjisi olabileceği anket ve klinik bulgulara göre tespit 
edilmiştir. Bu oran, çalışan güvenliği açısından hiç de azımsanmayacak düzey-
dedir. 

Sağlık çalışanlarının duyarlılıkları sık kullanılan eldivenlere bağlı olarak daha 
sık rastlanabilen bir sağlık sorunu olduğu göz önüne alınmıştır. Bu amaçla sağ-
lık çalışanlarına lateks içermeyen steril ve nonsteril eldiven kullanmaları konu-
sunda eğitimler verilmiş, böylece lateks alerjisi tespit edilenlerin lateks içeren 
eldivenleri kullanmalarının önüne geçilmiştir. Bu amaçla hastanemizde farklı 
boyutlarda, yeterli miktarda, steril ve non steril lateks içermeyen eldiven temin 
edilmiştir. Bunun yanı sıra lateks içermeyen eldivenlere göre maliyetinin daha 
düşük olması nedeniyle, lateks içeren eldiven alınması gerektiğinde pudralı 
yerine pudrasız eldiven temini yapılarak muhtemel alerji gelişiminin önlenmesi 
hedeflenmiştir. 



Poster Bildiriler 

 
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi   375  

Lateks alerjisinden korunmanın diğer bir yolu da lateks içeren ürünlerin kulla-
nımından kaçınmaktır. Sürekli eldiven kullanımının alerjiyi tetiklemesi nede-
niyle endikasyon olduğu durumlarda kullanılması, gerekmedikçe kullanılmama-
sı konusundaki eğitimler yoğun bir şekilde verilerek farkındalık arttırılmaya 
çalışılmıştır. Lateks alerjisinde, havalandırmanın da önemi dikkate alınarak 
ameliyathanenin havalandırma sisteminin rutin bakım ve kontrolleri yapılmıştır. 
Ayrıca, hastanemize yeni başlayan personellerin uyum eğitimleri arasında lateks 
alerjisi konusu da dahil edilerek farkındalık sağlanmıştır.  

Lateks içermeyen steril ve non steril eldivenlerin kullanımının da etkisiyle sağ-
lık çalışanlarının tamamına yakınında klinik bulguların gerilediği görülmüştür. 
Bu işlemlerle, çalışan güvenliğine katkıda bulunularak kurumsal sorumluluk 
yerine getirilmiştir. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun da arttığı gözlem-
lenmiştir. 

SONUÇ 
Kurumların, çalışan güvenliğine yönelik alınması gereken tedbirleri belirlemesi, 
sorumluluklarını yerine getirilebilmesi için risk değerlendirmesi yapması gerek-
lidir. Sağlık çalışanlarının güvenliklerinin sağlanabilmesi için çalışan güvenli-
ğindeki kavramların somut hale getirilmesi koşulu sağlanmalıdır. Sağlık çalı-
şanlarında riskli yaralanma, gürültü, stres, dezenfektanların solunması, teması 
gibi daha birçok riskin yanı sıra lateks alerjisinin de çalışan güvenliğini tehdit 
eden önemli bir unsur olduğu görülmektedir. Çoğu zaman, çalışanlar kendi so-
runlarının çözümünü kendileri bulmaya çalışmışlar ya da bildirimleri ihmal 
etmişlerdir. Bunu önlemek ve gerekli tedbirleri alabilmek için personellerin 
farkındalığı eğitim yolu ile sağlanmalıdır. Alerji anketi ile alerjisi olan sağlık 
çalışanları belirlenmeli ve gerekli muayeneleri yapılarak klinik açıdan gerekli 
görülen personele lateks içermeyen eldiven alımı yoluna gidilmelidir. 

‘‘Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması 
ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in’Çalışan Güvenli-
ği’’ başlıklı 15.maddesinde; çalışan güvenliği için alınması gereken tedbirler 
çerçevesinde ilgili mevzuat doğrultusunda ‘‘Lateks alerjisi olan personele yöne-
lik düzenlemeler yapılır.’’ şeklinde ibare yer almaktadır. (http://www.sbn. 
gov.tr, 2012) Bu da lateks alerjisinin dikkate alınması gerekliliğini ortaya koy-
maktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği hakkı, insanın en doğal haklarından biridir. Anayasada 
bu haklar güvence altına alınmıştır. İş sağlığı, çalışanların, bedensel, ruhsal ve 
sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliş-
tirilmesi gerekliliği, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
tanımlarında yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının lateks alerjilerinin belirlene-
rek, gerekli tedbirlerin alınması tüm sağlık kurumlarının sorumluluğu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. (kalite saglik.gov.tr, 2012) Topluma sağlıklı bir şekilde 
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hizmet verebilmek için, her şeyden önce sağlık çalışanının sağlığının yerinde 
olması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir (kalite saglik. 
gov.tr, 2012). 

Lateks alerjisinden korunmada en etkin yöntem, lateks içeren ürünlerin kulla-
nılmamasıdır. Ancak, bu maddenin sağlık alanında kullanılan birçok malzeme-
nin üretiminde fazlaca tercih edilmesi, bazen uygun alternatif bulunamaması, 
lateksin ucuz olması ve etkin bariyer işlevi görmesi nedenlerinden dolayı kulla-
nımı kaçınılmaz olmaktadır. Alerjisi tespit edilen personellerde alternatif seçe-
neklere ulaşılması gerekli olduğundan, sağlık kurumlarında lateks içermeyen 
ürünlerin bulundurulması önemlidir.  

Lateks alerjisi konusu, tüm hastaneler tarafından yapılması gereken çalışmalar 
kapsamında olduğu, mevzuatlarda yer aldığı halde, birçok sağlık kuruluşu ve 
sağlık çalışanı tarafından konunun önemi anlaşılamamakta, bu konuda çalışma-
lar yapılmamakta ve gerekli basit tedbirler alınmamaktadır.  

Eğitim programları, personelle kurulan iletişim ve malzeme temini yoluyla ko-
lay çözülebilecek olan bu sorun, kurumların lateks içeren eldivenleri daha düşük 
maliyetli bulmaları ve tercih etmeleri nedeniyle çözülememektedir. Çalışanların 
lateks içermeyen malzemelere ulaşamamaları nedeniyle bu problem halen bir-
çok sağlık kurumunda devam etmektedir. 

Lateks alerjisi riskinin önlenmesi için, öncelikle sağlık çalışanlarının konu hak-
kında bilgi sahibi olmaları, kurumların lateks içermeyen malzemeleri temin 
etmeleri, sağlık çalışanlarının da bu malzemeleri kullanmaları gerekmektedir. 
Bu çalışmalarla sağlık çalışanlarının sağlığının korunarak işgücü kaybının ön-
lenmesi, personelin uygun ünitelerde çalışması sağlanarak motivasyonun artı-
rılması ve bütün bunlarla basit reaksiyonlardan ciddi anafilaktik reaksiyonlara 
neden olabilecek lateks alerjisi etkilerinin önlenmesi hedeflenmiş ve sonuç 
alınmıştır. Sağlık çalışanlarının eğitilmesi ve lateks içermeyen ürün temin edil-
mesiyle hem çalışan güvenliği hem de hasta güvenliğini sağlamak konusunda 
faydalı olunabileceği görülmüştür. 
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp  
Merkezi’nde Yatan Hasta Memnuniyetinin 
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 
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ÖZET 
Amaç: Bu araştırmanın amacı; İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yatan 
hastaların memnuniyetini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemektir. 

Yöntem: Yatan Hasta memnuniyetinin ölçüm yöntemi, ilkeleri ve hastanede uygulanan 
soru seti, “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ekinde yer alan “Memnuniyet 
Anketleri Uygulama Rehberi”ne göre belirlendi. Araştırma evreni 1 Ocak - 31 Mayıs 
2012 tarihleri arasında klinik hizmeti alan yatan hastalardan oluşturuldu. Ocak ayında 
90, Şubat ayında 235, Mart ayında 311, Nisan ayında 340 ve Mayıs ayında 311 hastaya 
(toplam 1287 hasta), Halkla İlişkiler Birimi tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle 
“Yatan Hasta Memnuniyet Anketi” uygulandı. 

Anketlerden elde edilen bulgulardan aşağıdaki formüle göre memnuniyet oranı hesap-
landı: 

Memnuniyet oranı= (Anket Puanı / Ankete katılan kişi sayısı) * 100 

Bulgular:  

Araştırmaya katılan 1287 hastanın cinsiyet dağılımı açısından; %47’si bayan, %53’ü 
erkeklerden oluşmaktadır. Yaş dağılımı ise; %13.2’si 20 yaş ve altı, %10.2’si 21-35, 
%17.8’si 36-50, %35.4’ü 51-65, %23.4’ü ise 65 yaş ve üstündedir. Öğrenim durumu 
açısından; %29.8’i okuryazar değil, %22.6’sı okur yazar, %30.2’si ilkokul/ortaokul, 
%12.8’i lise ve dengi, %4.6’sı üniversite ve üstü okul mezunundan oluşmaktadır. Katı-
lımcıların anketteki onaltı madde açısından algıladıkları hasta tatmini düzeyi, üç seçe-
nekli bir ölçek üzerinde belirtilmiştir (3=evet, 2=biraz, 1=hayır). Araştırmada hasta 
memnuniyet boyutu, üç alanda incelenmiştir. Bunlar; fiziki ortam ve şartlar, doktor ve 
diğer sağlık personelinin tutum ve davranışları, hastane güvenilirliği ve temizliğidir. 
Uygulanan ankette ocak ayı genel memnuniyet oranı 70.32, şubat ayı genel memnuniyet 
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oranı 95.87, mart ayı genel memnuniyet oranı 97.30, nisan ayı genel memnuniyet oranı 
97.79, mayıs ayı genel memnuniyet oranı 97.30 olarak hesaplanmıştır. Beş aylık genel 
memnuniyet ortalaması 91.7 çıkarken, hasta memnuniyet alanlardan; fiziki ortam ve 
şartlar memnuniyet oranı 95.1, doktor ve diğer sağlık personelinin tutum ve davranışları 
memnuniyet oranı 99, hastane güvenilirliği ve temizliği memnuniyet oranı 99.4 olarak 
ölçülmüştür. 

Sonuç: Sağlık hizmetinin bir bütün olarak ele alınması ve hastanın hastanede karşılaştığı 
tüm faktörlerin iyileştirilmesi hasta memnuniyetine önemli katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yatan Hasta, Sağlık Kurumları, Yatan Hasta Memnuniyeti 

ABSTRACT 
Objective: Theaim of this study wasto determinethe in-patient satis factionandaf fecting 
factors at İnönü University, Turgut Özal Medical Center. 

Methods: In-patient satis faction measure mentmethod, principlesand set of questions 
were determined according to “Practical Guide to Satis faction Surveys” annexedto the 
“Performance in Heal thand Quality Directive”. The study population consisted of 
patient shospitalized forclinical service between January 01 and May 31, 2012. In-
patient satis faction survey with face-to-face interview method was applied to 90 
patients in January, 235 patients in February, 311 patients in March, 340 patients in 
April and 311 patients in May by the Public Relations Unit. 

Satis faction rate was calculated from there sults of the question naire by the following 
formula: 

Satis faction rate = (Questionnai rescore / the number of people participating in 
thesurvey) * 100 

Results:  

1287 patients participated in the study with respect to gender distributi on were 47% of 
female and 53% of men. Inrelation to age distribution, 13.2% undertheage of 20, 10.2% 
between 21-35 years, 17.8% between 36-50 years, 35.4% between 51-65 yearsand 
23.4% over 65 years were obtained. Interms of education level, 29.8% were illiterate, 
22.6% were literate, 30.2% were primary school / secondary school, 12.8% werehigh 
schoolo requivalent and 4.6% were university and higher school degree. Patient satis 
faction was examined in three are as: the physical environment and the conditions, 
attitudes and behaviors of doctors and other heal thpersonneland the safety and 
cleanliness of hospital. Theoverall satis faction rates were 70.32 for January, 95.87 for 
February, 97.30 for March, 97.79 for April and 97.30 for May. While five months of 
averagesatis faction were calculated as 91.7, the satis faction rates were 95.1 forp 
hysicalenviron mentand conditions, 99 for the attitudes and behaviors of doctors and 
othermedical personel and 99.4 for the safety and cleanliness of hospital, respectively. 

Conclusion: Health service as a whole to be addressed and all the factors faced by the 
patient in the hospital can provide an important contribution to improving patient 
satisfaction 

Key Words: Hospitalized patient, Health Care management, in-patient Satisfaction 
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GİRİŞ 
Günümüzde sunulan sağlık hizmetinin sonuçlarını izlemek için kullanılan kalite 
değerlendirmeleri genellikle tıbbi çıktılar, maliyet analizleri ve hasta memnuni-
yeti üzerinden yapılabilir. Bu değerlendirmelerden birisi olan hasta memnuniye-
ti, klinik sonuçlar kadar önemlidir ve bunu ölçmek her sağlık kuruluşunun he-
deflerinden biri olmalıdır (Önsüz 2008:33). Hastaneler ve sağlık kuruluşları, 
varlıklarını sürdürebilmek ve artan rekabet koşullarında ayakta durabilmek için 
hizmet farklılaştırmasına gitmeleri neticesinde hizmet kalitesine daha fazla 
önem vermek zorunda kalmışlardır. Hizmet kalitesi, günümüzde rakiplere karşı 
rekabet avantajı sağlamak için stratejik bir silah olarak görülmektedir. Bu ba-
kımdan, hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşları da istikrarlı biçim-
de hizmet kalitesini arttırabilmek, hizmet mükemmelliğini başarabilmek ve sıfır 
hata hedefini yakalayabilmek için yoğun çaba sarf etmek zorunda kalmaktadır-
lar (Zaim 2010:1). 

Sağlık kurumlarının temel çıktılarından biri olan müşteri memnuniyeti, genel 
olarak “müşterilerin beklentilerinin karşılanması veya bu istek ve beklentilerin 
üstünde hizmet verilmesi” olarak tanımlanabilir (Büber 2012-265). Memnuni-
yet, tatmin edici bir durum olarak düşünülebilir. Müşteri çerçevesinden bakıldı-
ğında memnuniyet, belirli bir alış veriş sonucunda müşterinin ihtiyaçlarının 
karşılanma derecesi olarak tanımlanabilir. Müşteri memnuniyeti, beklentiler ile 
algılanan ürün performansı arasında yapılan karşılaştırma sürecinin bir sonucu 
olarak da tanımlanabilir. Beklentilerin üzerindeki performans müşteriler tarafın-
dan olumlu şekilde, beklentilerin altındaki performans ise olumsuz şekilde 
onaylanacaktır. Bu onaylanma derecesi direkt olarak memnuniyet üzerinde be-
lirleyici olmaktadır (Erdem 2008:95) 

Sağlık kuruluşları, hastaların medikal ihtiyaçlarının yanı sıra, estetik duygusal 
ve kültürel ihtiyaç ve beklentilerine de cevap verebilir duruma gelmek zorunda 
kalmışlardır. Çünkü bir sağlık kuruluşunun başarısı hastanın tatmin olarak teda-
viye devam etmesi ve sonuçlandırılmasıdır. Tatmin olmayan hasta tedaviyi ya-
rıda kesebilmekte veya başka sağlık kuruluşuna başvurabilmektedir. Bu durum-
da sağlık işletmesi açısından başarısız hizmet üretimi söz konusudur (Taşlıyan 
2012:69)  

Memnuniyet, yaşam tarzı, geçmiş deneyimler, gelecekten beklentiler ve bireysel 
ve toplumsal değerleri içeren pek çok faktör ile ilişkili karmaşık bir kavramdır. 
Bakımın sonuçlarının algılanması ve beklentilerin karşılanması ile ilişkili olan 
hasta memnuniyeti, farklı kişilerce ve hatta aynı kişiler tarafından farklı zaman-
larda farklı şekilde tanımlanabilmektedir (Zaim 2010:1). 

Hasta memnuniyetinin önemi 

1.  İnsancıl nedenler 



Poster Bildiriler 

 

380   IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

2.  Ekonomik nedenler 

3.  Pazarlama 

4.  Etkililik olarak dört başlık altında toplana bilir (Önsüz 2008:33) 

Hasta memnuniyetini hastanın geçmiş deneyimleri, arkadaşları aracılığı ile 
edindiği bilgiler, yazılı ve sözlü basın aracılığı ile edindiği beklentileri, yaşı, 
cinsiyeti, eğitim düzeyi, sosyal statüsü, sağlık durumu, tanısı, hastanın kendi 
sağlık durumunu algılayışı gibi daha bir çok faktör etkilemektedir (Yılmaz 
2001:69). Birçok çalışmada algılanan kalite ve hasta tatmini arasında doğrudan 
ilişki olduğu ispat edilmiştir (Varinli 2004:33) 

Hasta memnuniyeti; kurumun kendisini değerlendirmesini, güçlü ve zayıf yan-
larını tanımasını, algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesini, rekabet avantajlarının 
belirlenmesini sağlar (Özer 2007:140). 

Kalite ölçütü olarak hasta memnuniyetini ölçmenin önemi tartışılmayacak kadar 
ortadadır. Memnuniyete ilişkin bilginin, kalite değerlendirmesinde olduğu kadar 
sağlık bakım sistemlerinin şekillenmesinde ve yönetiminde de çok değerli oldu-
ğu kaydedilmektedir. Son yıllarda gerek kamusal gerekse özel sağlık kuruluşla-
rında hasta memnuniyeti konusuna giderek daha çok ilgi duyulmakta ve ölçüm 
çalışmaları yaygınlaşmaktadır (Önsüz 2008:33).  

Sağlık hizmetlerinde memnuniyet araştırmaları: hasta memnuniyetini ölçmek, 
hasta beklenti, öneri ve geri bildirimlerini öğrenmek, kalitenin bütün hizmet 
süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak, sosyodemografik ve tedavi sürecine 
ilişkin değişkenlerin hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla 
yapılmaktadır (Özer 2007:140).  

Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler 
1. Hastaya ilişkin hastanın yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, sosyal güvence duru-

mu, yerleşim yeri, hastalığın tanısı, tedavisi ve yatış süresi, hastanın kurum-
dan beklentileri ve memnuniyet algısı, 

2. Hizmeti verenlere ilişkin; personel davranışı, hasta ile iletişim, yeterli bilgi-
lendirme, nezaket, ilgi, 

3. Kurumsal özellikler; aydınlatma, ısı, temizlik, havalandırma, yemekler, bek-
leme alanları, hasta odaları, genel düzenlemeler hasta memnuniyetini etkile-
mektedir. (Özer 2007:140, Yılmaz 2001:69). 

Hasta memnuniyeti, hasta bakım kalitesinin temel ölçütleri arasında sayılmak-
tadır(Yılmaz 2001:69). Bu açıdan araştırmacılar daha çok konuyu hizmet kalite-
si ile paralel olarak incelemektedirler. Bunun yanında hizmet kalitesi ile hasta 
memnuniyeti arasındaki ilişkilerin yönü ve miktarının her zaman aynı olmaya-
cağı da ileri sürülmektedir. Sağlık hizmetlerinde hastaya en iyi tıbbi bakımı 
veren ve onu hizmetin hızı, ilgi ve nezaket, idari, teknik ve bürokratik kolaylık-
lar, açısından memnun eden hastaneler tercih sebebi olacaktır (Erdem 
2008:95)). 
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Hasta memnuniyetini iyileştirmek öncelikleri talepleri belirlemek gerekmekte-
dir. Hastanenin tüm çalışanları gerekli gayret, ilgi ve sorumluluk göstermelidir. 
Çalışmamızda İnönü Üniversitesi Turgut Özal tıp merkezi’nde yatan hasta 
memnuniyetinin ölçülmesi ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma örneklemimizi oluşturan 1287 hastanın cinsiyet dağılımı açısından; 
%48,2’si kadın, %51,8’i erkeklerden oluşmaktadır. Yaş dağılımı açısından; 
%15.4’ü 20 yaş ve altı, %10.2’si 21-35, %17.8’si 36-50, %34.2’i 51-65, %22.4’ü 
ise 65 yaş ve üstünden oluşmaktadır. Öğrenim durumu açısından; %32,2’i okur-
yazar değil, %18’sı okur yazar, %30.8’si ilkokul/ortaokul, %14.2’i lise ve dengi, 
%4.8’sı üniversite ve üstü okul mezunundan oluşmaktadır (Tablo-1). 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Özellik Sayı Yüzde 
CİNSİYET 

Kadın 
Erkek 

493 
526 

%48,2 
%51,8 

YAŞ 

20 yaş ve altı 
21-35 yaş 
36-50 yaş 
51-65 yaş 
65 ve üstü 

154 
104 
195 
346 
228 

%15,4 
%10,2 
%17,8 
%34,2 
%22,4 

ÖĞRENİM 

Okur- yazar 
İlköğretim 
Lise 
Ön lisans 
Lisans 

314 
185 
315 
155 
49 

%32,2 
%18 
%30,8 
%14,2 
%4,8 

Tablo 2. Yatan Hastaların Memnuniyet Oranları 

Aylar 
Ankete Katılan 

Yatan Hasta 
Sayısı 

Genel 
Memnuniyet 

Fiziki Ortam ve 
Şartlar 

Doktor ve diğer 
sağlık personeli-

nin tutum ve 
davranışları 

Hastane  
Güvenilirliği ve 

temizliği 

Ocak 90 94,35 95,1 98,8 99,4 
Şubat 235 95,87 96,8 99,9 99,8 
Mart 311 97,30 94,6 98,8 99,4 

Nisan 340 97,79 94,6 99,8 99,4 
Mayıs 311 97,30 94,6 98,8 99,4 
Ortalama 1287 91.7 95,1 99,2 99.4 
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Tablo-2’de çalışmaya katılan 1287 yatan hastanın genel memnuniyet oranı 
91,7’i, aylar içerisinde en düşük oran ocak ayında %94,35 en yüksek oran ise 
nisan ayında %97,79 olarak görülmüştür. Aylar içerisinde istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmamaktadır. Doktor ve diğer sağlık personelinin tutum ve 
davranışları beş ayın oran ortalaması %99,2 olarak tespit edilmiş olup, şubat 
ayında %99,9 ile en yüksek oran bulunmuştur. Hastane güvenliği ve temizliğin-
de ortalama oran%99,4 ve şubat ayı %99,8 ile en yüksek oranı almıştır. Ankete 
katılan hastalar tarafından en düşük puanlar fiziki ortam ve şartlara verilmiş 
olup, beş aylık oran ortalaması %95,1 ve şubat ayında %96,8 ile yine en yüksek 
oranı almıştır. Yapılan analizde her ne kadar fiziki ortam ve şartlar diğerlerine 
göre düşük bulunmuş olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bu-
lunamamıştır(Şekil -1) 

Şekil 1. Memnuniyet Boyutlarının Oran Ortalaması 

 

Şekil 2. Cinsiyet Ayrımına Göre Memnuniyet Oran Ortalaması 
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Şekil 2’de verilen cinsiyet ayrımına göre memnuniyet ortalamasında en yüksek 
puanın nisan ayında erkek katılımcılar tarafından %98,4 olarak verildiği tespit 
edilmiş olup kadınlar ve erkekler arasında memnuniyet oranı bakımından ista-
tistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. 

Şekil 3. Eğitim Düzeylerine Göre Memnuniyet Oran Ortalaması 

 

 

Araştırmaya katılan yatan hastaların eğitim durumlarına göre memnuniyet oran-
larına bakıldığında en düşük oranı ocak ayında %92,36 ile üniversite ve üzeri 
mezunların, en yüksek oranı ise %99,17 ile okuryazar olmayanların şubat ayın-
da bildirdiği tespit edilmiştir(Şekil-3). Eğitim durumlarına göre katılımcılar 
arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. 

Yaşa göre memnuniyet oran ortalamalarına bakıldığında gruplar arasında an-
lamlı fark saptanmamış olup, yaşa göre en yüksek oranı şubat ayında 20 yaş ve 
altının, en düşük oranı ise 21-35 yaş aralığında katılımcıların şubat ayında oluş-
turduğu tespit edilmiştir (Şekil-4). 
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Şekil 4. Yaşa Göre Memnuniyet Oran Ortalaması 

 

SONUÇ 

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hastaların genel memnuniyet 
düzeylerinin 2012 yılının ilk beş ayında seviyesini koruduğu tespit edilmiştir. 
Çalışmada sorular üç alt grupta değerlendirilmiş ve yatan hastaların memnuni-
yetini etkileyen faktörler arasında sağlık personeli kadar fiziki ortam ve şartla-
rında memnuniyeti etkilediği belirlenmiştir. Dolayısıyla, sağlık hizmetinin bir 
bütün olarak ele alınması ve hastanın hastanede karşılaştığı tüm faktörlerin iyi-
leştirilmesinin hasta memnuniyetine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 
Hastaların Beklenilen Hizmet Kalitesi  
İle Sunulan Hizmet Kalitesine Yönelik  
Algılamaları 

 
Sinem SOMUNOĞLU1  

Erhan ERDEM2 
Ummuhan ERDEM3 

ÖZET 
Giriş: Sağlık hizmetlerinde kalite özellikle son dönemlerin güncel konuları arasında yer 
almaktadır. Ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı halen kamu kuru-
luşları tarafından verilmekle birlikte, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren 
Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Hizmet Kalite Standart-
ları çerçevesinde, hem kamu hem de özel sektöre bağlı kurumlar açısından olması gere-
ken ortak hizmet sunum standartlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Bu hizmet 
standartlarının temel çıkış noktası, sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan tüm un-
surların niteliği ve niceliği hakkında ortak bir payda yaratmaktır. Bu açıdan bakıldığında 
her ne kadar dönemsel birtakım denetimlerin yapılması söz konusu olsa da, hizmet 
üreten diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, sağlık sektöründe de en önemli değerlendirme 
ölçütü olarak, hizmeti alanların yani hastaların sağlık hizmetinin niteliği konusundaki 
algılamaları ön plana çıkmaktadır. Hastaların, hizmetin sunuluş biçimi ve sunumunda 
etken olan diğer tüm unsurların beklentileri karşılama düzeyi ve ulaşılabilirliği gibi 
konularda sahip oldukları değer yargılarının, tanı ve tedavi hizmetlerinin etkinliği hak-
kındaki algılamalarına oranla daha etkili olduğu ifade edilmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet kalite standartları de-
ğerlendirmesine tabi tutulan Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne başvuran hastala-
rın, halen uygulanmakta olan bu standartlara ilişkin algılamalarını belirlemektir. Bu 
amacın gerçekleştirilmesi için; hastaların sosyo-demografik özelliklerinin yanında, 
beklenen hizmet kalitesi ile sunulan hizmet kalitesine yönelik algılamalarını yansıtan bir 
anket kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular incelendiğinde; hastaların sağlık hizme-
tinin alınmasından önce, beklenen hizmet kalitesine ilişkin standartlarının yüksek oldu-
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3  Uz. Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, erdemummuhan@mynet.com. 
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ğu, sağlık hizmetinin alınmasından sonra ise algılamalara ilişkin ortalamalarının düştü-
ğü görülmektedir. Bu sonuçların hem sağlık hizmeti sunan yöneticiler, hem de halkın 
sağlık düzeyini yükseltme sorumluluğu taşıyan otoriteler açısından faydalı olacağı dü-
şünülmekte, hizmet kalite standartları çalışmaları kapsamında yürütülen süreç tasarla-
ma, analiz ve istenilen hedeflere ulaşma vb. gibi çabalara katkı sağlayacağı öngörül-
mektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kalite, Hizmet Kalite Standartları, Hasta, Sağlık Sektörü 

ABSTRACT 
Introduction: The quality in the health sector is one of the current issues especially in 
recent times. Together with the health services still provided mostly by the public 
institutions in our country, under the context of Service Quality Standards developed by 
the directorate of Quality and Accreditation Department of the Ministry of Health, there 
are some regulations concerning the common service standards that are necessary for 
both public institutions and the organizations supported by the private sector. The 
underlying idea of these service standards is to create a common ground for the quality 
and quantity of all the elements used while offering the health services. When viewed 
from this aspect, although there are some periodical auditions, the perception of the 
service beneficiaries, that is the patients, about the quality of the health service takes 
precedence as the most important evaluation measure of the health sector, as it is in all 
other service sectors. It is stated that the value judgments of the patients concerning 
such matters as the level of meeting the expectations about the provision method of the 
service and all the factors that affect its provision and its accessibility are more effective 
than their perceptions about the effectiveness of the diagnosis and treatment services. 

Aim: This study aims to determine the perceptions of the patients in the Denizli Oral 
and Dental Care Centre which is subjected to Service quality standards evaluation by 
the Ministry of Health concerning these standards. In order to achieve this aim, a 
questionnaire that reflects the patients’ perceptions about the provided service quality 
and the expected service quality as well as their socio-demographic characteristics was 
employed and the obtained data was analyzed on the SPSS program.  

Result: When the obtained results were examined it is seen that before taking health 
service, patients’ expected service quality standards are high. After taking health service 
their avareges related with perceptions decreased. It is thought that the findings of the 
study will be helpful for both the administrators that provide the health service and for 
the authorities who are responsible for improving the health levels of the public and it is 
estimated that it will contribute into the attempts such as process design, analysis and 
achieving the goals under the Service Quality Standards works. 

Key Words: Quality, Service Quality Standards, Patient, Health Sector 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde sağlık sektöründe yeni düzenlemelerin yapılması söz konusu ol-
makta, özel sağlık kurumlarının sayısının artmasına paralel olarak da rekabetin 
yükseldiği görülmektedir. Bu durum, kurumların varlıklarını sürdürme sürecin-
de yeni arayışlara yönelmesini ve hizmet kalitesi ile hasta tatmini vb. kavramları 
öncelikli konuları arasında ele almasını zorunlu hale getirmektedir. Kaliteli 
sağlık hizmetinin insanların daha sağlıklı ve mutlu olmasına katkı sağlayacağı 
düşünüldüğünde, sağlık hizmet kalitesinin sadece hizmet sağlayıcılar ve hastalar 
açısından değil, hükümetler için de büyük önem taşıdığı savunulmaktadır (Dur-
sun ve Çerçi, 2005:1-2). 

Hizmet kalitesi, hizmet pazarlamasının özellikle son dönemlerde üzerinde dur-
duğu önemli konu başlıkları arasında değerlendirilmekte ve sağlık hizmetini 
alan hastanın bakış açısına göre şekillenmektedir. Hizmet kalitesinin ölçümünde 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olan ve Parasuraman ve arkadaşları 
tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeğinde; alınan hizmete ilişkin algılama 
ile hizmet alınmadan önce nasıl olması gerektiğine ilişkin sahip olunan beklen-
tinin karşılaştırılması söz konusu olmaktadır. Eğer algılamalar beklentilere eşit 
veya daha yüksek ise, alınan hizmetin kaliteli olduğu kabul edilmektedir. Hiz-
metin kalitesinin belirlenmesinde kullanılan birtakım kriterler bulunmakta, bun-
ların da; fiziki unsurlar, güvenilirlik, duyarlılık, iletişim, tutarlılık, emniyet, 
yeterlilik, saygı, ulaşılabilirlik ve empati vb. şeklinde sıralandığına dikkat çe-
kilmektedir (Dursun ve Çerçi, 2005:3). 

Müşterinin kaliteye ilişkin olarak yaptığı tanımlamalar, hizmetin tüketilmesin-
den sonraki algılama hissi etrafında şekillenmekte ve hizmet kalitesine yönelik 
beklentilerden de etkilenmektedir. Bu açıdan bakıldığında; hizmet kalitesine 
yönelik algılamaların düşük olmasının temelinde; gerek çalışanlar gerekse bö-
lümler arasında ekip yaklaşımının olmamasının, bilgi paylaşımının yetersizliği-
nin, tam katılımın gerçekleştirilememesinin, iş ve çalışan arasında uyumsuzluk 
yaşanmasının, teknolojik yetersizliğin, rol karmaşıklığının, iletişimsizliğin ve 
güvensizliğin etkili olduğu belirtilmektedir (Demirel ve diğerleri, 2009:4). 

Sağlık alanında kaliteli hizmetin önemli bir göstergesi olan hizmeti alanların 
tatmin düzeyinin belirlenmesi; hizmet kalitesinin artırılması ve beklentiler çer-
çevesinde daha nitelikli hizmetin sunulması açısından büyük önem taşımaktadır. 
Hizmet işletmelerinde müşteri beklentilerinin dikkate alınması, kurumun per-
formansını gözden geçirmesi ve değerlendirmesi açısından da büyük önem ta-
şımaktadır (Devebakan, 2006:123,127).  

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana hedefleri göz önüne alındığında da; sağlık 
hizmetlerinde sürekli kalite gelişiminin sağlanmasına vurgu yapıldığı ve 2005 
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yılında sağlık hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve 
Kalite Geliştirme çalışmaların gündeme geldiği görülmektedir. Zaman içerisin-
de sürdürülen çalışmaların da, kalite hizmet standartlarının geliştirilmesine im-
kân sağladığı ifade edilmektedir (www.sbn.gov.tr).  

Hastaların, hizmetin sunuluş biçimi ve sunumunda etkili olan diğer tüm faktör-
lerin beklentileri karşılama düzeyi ve ulaşılabilirliği vb. gibi konularda sahip 
oldukları değer yargılarının, tanı ve tedavi hizmetlerinin etkinliği hakkındaki 
algılamalarına oranla daha etkili olduğu öne sürülmektedir. Bu düşünce çerçe-
vesinde araştırmanın yapılması planlanmıştır.  

2. MATERYAL YÖNTEM 
Araştırmada Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne başvuran hastaların, hiz-
met kalite standartlarına ilişkin algılamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Amaca ulaşmak için, hastaların sosyo-demografik özelliklerinin yanında, bekle-
nen hizmet kalitesi ile sunulan hizmet kalitesine yönelik algılamalarını yansıtan 
sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Bu anketin hazırlanmasında, litera-
türde hizmet kalitesine yönelik olarak yapılan düzenlenmeler ve bu konuda 
yapılan diğer çalışmalar çıkış noktası olarak kabul edilmiştir. Anketin güvenilir-
liğine ilişkin yapılan değerlendirme sonucuna göre Cronbach’ Alpha katsayısı 
0,93 olarak bulunmuştur. Araştırma 2012 Mayıs-Temmuz döneminde ağız ve 
diş sağlığı merkezine başvuran tüm hastalara (n=243) uygulanmış, ankette yer 
alan ifadelerin puanlanmasında; kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), 
kararsızım (3), katılmıyorum (2) ve kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde 5’li 
likert ölçeği kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) 13.0 istatistik programına girilerek, bulguların yorumlanma-
sında frekans, yüzde (%) aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı 
istatistiklerden yararlanılmıştır. Bunun dışında, hastaların beklenen hizmet kali-
tesine yönelik algılamalarının yaşa ve öğrenim durumuna göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi, cinsiyet göre gös-
terdiği farklılığı saptamak için de t testi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Tablo1: Hastaların Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=243) 

DEĞİŞKENLER f % 

Yaş Aralığı 
18-24 76 31,3 
25-34 75 30,9 
35-44 47 19,3 
45 yaş ve üstü 45 18,5 
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DEĞİŞKENLER f % 

Yaş Aralığı 

Cinsiyet 
Kadın 144 59,3 
Erkek  99 40,7 
Eğitim Durumu 

Okuryazar 60 24,7 
Lise 107 44,0 
Üniversite (Önlisans+Lisans)  76 31,3 

Sosyal Güvence Durumu 
Genel Sağlık Sigortası 240 98,8 
Cepten Sağlık Harcaması 3 15,2 

Sağlık Kurumuna Kaçıncı Gelişiniz 
Ilk gelişim 39 16,0 
II. gelişim 58 23,9 
III.gelişim 43 17,7 
IV.gelişim 31 12,8 
V. ve üzeri gelişim 72 29,6 
Toplam 243 100,0 

Tablo 1 incelendiğinde; hastaların %31,3’ünün 18-24 yaş grubunda yer aldığı, 
%59,3’ünün kadınlardan oluştuğu, %44,0’ının lise mezunu olduğu, %98,8’inin 
genel sağlık sigortasına sahip olduğunu belirttiği ve %29,6’sının da sağlık ku-
rumuna 5. kez ve daha fazla geldiğini ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 2. Hastaların Beklenen Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamalarının Dağılımı (n=243) 
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1-Modern ve steril araç-gereç ve donanı-
ma sahip olmalıdır. 

 
175  
72,0 

 
54  
22,2 

 
8  
3,3 

 
4  
1,6 

 
2  
0,8 

 
 

4,62 

 
 

0,70 

2-İç ve dış dekorasyonu (dekor, ışıklan-
dırma, mobilya vb.) görsel açıdan modern 
olmalıdır. 

 
138  
56,8 

 
88  
36,2 

 
7  
2,9 

 
8  
3,3 

 
2  
0,8 

 
 

4,44 

 
 

0,77 

3-Aradığım birimi rahat bulabilmem için 
yeterli yönlendirme levhaları ve danışma 
birimi olmalıdır. 

 
158  
65,0 

 
78  
32,1 

 
3  
1,2 

 
2  
0,8 

 
2  
0,8 

 
 

4,59 

 
 

0,64 

4-Arabamı park edebileceğim bir otoparkı 
olmalıdır. 

132  
54,3 

80  
32,9 

12  
4,9 

13  
5,3 

6  
2,5 

 
4,31 

 
0,96 
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5-Kişisel sağlığın korunması için tüm 
alanlarda (muayene odası, koridorlar, 
bekleme odası asansör vb.) temizliğe 
önem verilmelidir. 

178  
73,3 

57  
23,5 

6  
2,5 

1  
0,4 

1  
0,4 

 
 

4,68 

 
 

0,58 

6-Tuvaletler temiz olmalı, gerekli malze-
meler (sabun, havlu, tuvalet kâğıdı vb.) 
bulundurulmalıdır. 

 
183  
75,3 

 
51  
21,0 

 
6  
2,5 

 
1  
0,4 

 
2  
0,8 

 
4,69 

 
0,62 

7-Etkili çalışan ve güncel bilgiler içeren 
bir web sayfası olmalıdır. 

 
142  
58,4 

 
88  
36,2 

 
7  
2,9 

 
5  
2,1 

 
1  
0,4 

 
 

4,50 

 
 

0,69 

8-En kısa sürede muayene ve tedavi 
olunabilecek şekilde hizmet verilmelidir. 

 
172  
70,8 

 
64  
26,3 

 
3  
1,2 

 
3  
1,2 

 
1  
0,4 

 
 

4,65 

 
 

0,61 
9-Hizmetin sunumu aşamasında önceliği 
olan hastalara (yaşlı, engelli, şehit yakın-
ları ve gaziler vb.) yönelik gerekli bilgi-
lendirme yapılmalıdır. 

 
158  
65,0 

 
71  
29,2 

 
10 4,1 

 
2 
0,8 

 
2 
0,8 

 
 

4,56 

 
 

0,69 

10-Sağlık personeli, hastaların soru ve 
sorunlarını çözmek için bilgili, anlayışlı, 
istekli, yardımsever ve güven verici 
olmalıdır. 

179  
73,7 

58  
23,9 

5  
2,1 

1  
0,4 

- - 

 
4,70 

 
0,52 

11-İdari personel, hastaların soru ve 
sorunlarını çözmek için bilgili, anlayışlı, 
istekli, yardımsever ve güven verici 
olmalıdır. 

165  
67,9 

70  
28,8 

6  
2,5 

2  
0,8 

- - 

 
 

4,63 

 
 

0,57 

12-Asansörlerde, gidilecek bölüme rahat 
erişimin sağlanması için görevliler çalış-
malıdır. 

 
100  
41,2 

 
82  
33,7 

 
31  
12,8 

 
26  
10,7 

 
4  
1,6 

 
 

4,02 

 
 

1,05 
13-Uygulanacak olan tedavi ile ilgili 
yeterli bilgilendirme yapılıp, hastanın 
rızası alınmalıdır. 

 
153  
63,0 

 
77  
31,7 

 
8  
3,3 

 
5  
2,1 

 
- - 

 
 

4,55 

 
 

0,66 
14-Randevu ve muayene saatlerine uygun 
hareket edilmelidir. 

178  
73,3 

56  
23,0 

  
7  
2 9

1  
0,4 

1  
0,4 

 
4,68 

 
0,59 

15-Engelli hastalara yönelik olarak 
gerekli düzenlemeler (Braille alfabesi, 
rampalar, tutunma barları vb.) olmalıdır.  

 
175  
72,0 

 
59  
24,3 

 
8  
3,3 

 
1  
0,4 

 
- - 

 
4,67 

 
0,55 

16-Emzirme ve bebek bakım odası bu-
lunmalıdır. 

 
142  
58,4 

 
85  
35,0 

 
12  
4,9 

 
3  
1,2 

 
1  
0,4 

 
4,49 

 
0,68 

17-Hasta haklarına ve özellikle de hasta 
mahremiyetine dikkat edilmelidir. 

 
176  
72,4 

 
59  
24,3 

 
7  
2,9 

 
-  
-8 

 
1  
0,4 

 
4,68 

 
0,56 

18-Tedavi sırasında kullanılan araç-gereç 
ve malzemenin steril olmasına ve başka-
sında kullanılmamasına özen gösterilme-
lidir.  

190  
78,2 

49  
20,2 

 
3  
1,2 

- - 
1  
0,4 

 
4,75 

 
0,50 
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19-Aktif olarak görev yapan bir hasta 
hakları/halkla ilişkiler birimi olmalıdır. 

 
156  
64,2 

 
79  
32,5 

 
6  
2,5 

 
2  
0,8 

 
-  
- 

 
4,60 

 
0,58 

20-Çalışanlar kimlik bilgilerinin yer 
aldığı tanıtım kartları kullanmalıdır.  

 
155  
63,8 

 
80  
32,9 

 
7  
2,9 

 
- - 

 
1  
0,4 

 
4,59 

 
0,59 

21-Ağız ve diş sağlığının nasıl korunaca-
ğına ilişkin bilgilendirici aktiviteler (TV 
yayını, broşür vb.) düzenlenmelidir. 

 
151  
62,1 

 
82  
33,7 

 
8  
3,3 

 
1  
0,4 

 
1  
0,4 

 
4,56 

 
0,62 

Hastaların beklenen hizmet kalitesine yönelik algılamalarının yer aldığı Tablo 2 
incelendiğinde; sırası ile ortalama değeri en yüksek olan ifadelerin “tedavi sıra-
sında kullanılan araç-gereç ve malzemenin steril olmasına ve başkasında kulla-
nılmamasına özen gösterilmelidir (kesinlikle katılıyorum %78,2 X=4,75)”, 
“sağlık personeli, hastaların soru ve sorunlarını çözmek için bilgili, anlayışlı, 
istekli, yardımsever ve güven verici olmalıdır (kesinlikle katılıyorum %73,7 
X=4,70)” ve “tuvaletler temiz olmalı, gerekli malzemeler bulundurulmalıdır 
(kesinlikle katılıyorum %75,3 X=4,69)” olduğu görülmektedir. Tablo 2 incelen-
diğinde; hastaların beklenen hizmet kalitesine yönelik algılamalarının ortalama-
sının yüksek olduğu ve mevcut ifadelere ilişkin olarak kesinlikle katılıyorum 
yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bu sonuçlar hastaların başvurdukları 
sağlık kurumunun sahip olması gereken hizmet kalite standartlarına ilişkin bek-
lentilerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

Hastaların, beklenen hizmet kalitesine ilişkin olarak eklemeyi düşündüğünüz 
herhangi başka bir öneriniz var mı sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde 
%90,1 ile hayır cevabını verirken, %4,5 ile de sağlık kurumunda fazla sıra bek-
lenilmemesi gerektiğine vurgu yaptıkları görülmektedir.  

Tablo 3. Hastaların Sunulan Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamalarının Dağılımı (n=243) 
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1-Modern ve steril araç-gereç ve dona-
nıma sahiptir. 

 
120  
49,4 

 
97  
39,9 

 
18  
7,4 

 
6  
2,5 

 
2  
0,8 

 
4,34 

 
0,78 

2-İç ve dış dekorasyonu (dekor, ışık-
landırma, mobilya vb.) görsel açıdan 
moderndir. 

92  
37,9 

107  
44,0 

35  
14,4 

7  
2,9 

2  
0,8 

 
4,15 

 
0,83 
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3-Aradığım birimi rahat bulabilmem 
için yeterli yönlendirme levhaları ve 
danışma birimi vardır. 

97  
39,9 

112  
46,1 

15  
6,2 

17  
7,0 

2  
0,8 

 
4,17 

 
0,88 

4-Arabamı park edebileceğim bir 
otoparkı vardır. 

41  
16,9 

51  
21,0 

43  
17,7 

70  
28,8 

38  
15,6 

 
2,94 

 
1,34 

5-Kişisel sağlığın korunması için tüm 
alanlarda (muayene odası, koridorlar, 
bekleme odası asansör vb.) temizliğe 
önem verilmektedir. 

115  
47,3 

99  
40,7 

18  
7,4 

9  
3,7 

2  
0,8 

 
4,30 

 
0,82 

6-Tuvaletler temizdir, gerekli malze-
meler (sabun, havlu, tuvalet kâğıdı vb.) 
bulundurulmaktadır. 

 
105 
 43,2 

 
89  
36,6 

 
23 
 9,5 

 
19  
7,8 

 
7  
2,9 

 
4,09 

 
1,04 

7-Etkili çalışan ve güncel bilgiler 
içeren bir web sayfasına sahiptir. 

 
76 
31,3 

 
96 
39,5 

 
45 
18,5 

 
21 
8,6 

 
5 2,1 

 
3,89 

 
1,01 

8-En kısa sürede muayene ve tedavi 
olunabilecek şekilde hizmet verilmek-
tedir. 

 
80  
32,9 

 
89  
36,6 

 
34  
14,0 

 
23  
9,5 

 
17  
7,0 

 
3,79 

 
1,19 

9-Hizmetin sunumu aşamasında önce-
liği olan hastalara (yaşlı, engelli, şehit 
yakınları ve gaziler vb.) yönelik gerekli 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

100  
41,2 

96  
39,5 

31  
12,8 

8  
3,3 

8  
3,3 

 
4,11 

 
0,97 

10-Sağlık personeli, hastaların soru ve 
sorunlarını çözmek için bilgili, anlayış-
lı, istekli, yardımsever ve güven verici 
davranmaktadır. 

96  
39,5 

94  
38,7 

31  
12,8 

18  
7,4 

4  
1,6 

 
4,07 

 
0,98 

11-İdari personel, hastaların soru ve 
sorunlarını çözmek için bilgili, anlayış-
lı, istekli, yardımsever ve güven verici 
davranmaktadır. 

86  
35,4 

112  
46,1 

25  
10,3 

13  
5,3 

7  
2,9 

 
4,05 

 
0,96 

12-Asansörlerde, gidilecek bölüme 
rahat erişimin sağlanması için görevli-
ler çalışmaktadır. 

 
46  
18,9 

 
65  
26,7 

 
40  
16,5 

 
61  
25,1 

 
31  
12,8 

 
3,13 

 
1,33 

13-Uygulanacak olan tedavi ile ilgili 
yeterli bilgilendirme yapılmakta, 
hastanın rızası alınmaktadır. 

 
95  
39,1 

 
103  
42,4 

 
24  
9,9 

 
18  
7,4 

 
3  
1,2 

 
4,10 

 
0,94 

14-Randevu ve muayene saatlerine 
uygun hareket edilmektedir. 

 
87  
35,8 

 
81  
33,3 

  
34  
14,0 

 
22  
9,1 

 
19  
7,8 

 
3,80 

 
1,23 

15-Engelli hastalara yönelik olarak 
gerekli düzenlemeler (Braille alfabesi, 
rampalar, tutunma barları vb.) yapıl-
mıştır. 

 
93  
38,3 

 
84  
34,6 

 
47  
19,3 

 
14  
5,8 

 
5  
2,1 

 
4,01 

 
0,99 

16-Emzirme ve bebek bakım odası 
vardır. 

 
79  
32,5 

 
88  
36,2 

 
 
63  
25,9 

 
13  
5,3 

 
- - 

 
3,95 

 
0,89 
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17-Hasta haklarına ve özellikle de 
hasta mahremiyetine dikkat edilmekte-
dir. 

 
85  
35,0 

 
117  
48,1 

 
29  
11,9 

 
7  
2,9 

 
5  
2,1 

 
4,11 

 
0,87 

18-Tedavi sırasında kullanılan araç-
gereç ve malzemenin steril olmasına ve 
başkasında kullanılmamasına özen 
gösterilmektedir.  

 
113  
46,5 

 
97  
39,9 

 
24  
9,9 

 
6  
2,5 

 
3  
1,2 

 
4,27 

 
0,83 

19-Aktif olarak görev yapan bir hasta 
hakları/halkla ilişkiler birimi vardır. 

 
77  
31,7 

 
112  
43,1 

 
38  
15,6 

 
12  
4,9 

 
4  
1,6 

 
4,01 

 
0,90 

20-Çalışanlar kimlik bilgilerinin yer 
aldığı tanıtım kartları kullanmaktadır. 

 
100 
41,2 

 
98 
40,3 

 
31 
12,8 

 
14  
5,8 

 
- - 

 
4,16 

 
0,86 

21-Ağız ve diş sağlığının nasıl koruna-
cağına ilişkin bilgilendirici aktiviteler 
(TV yayını, broşür vb.) düzenlenmek-
tedir. 

 
77  
31,7 

 
89  
36,6 

 
50  
20,6 

 
20  
8,2 

 
7  
2,9 

 
3,86 

 
1,04 

Sunulan hizmet kalitesine yönelik algılamaların yer aldığı Tablo 3 incelendiğin-
de; hastaların, “modern ve steril araç-gereç ve donanıma sahiptir (kesinlikle 
katılıyorum %49,4 X=4,34)”, “kişisel sağlığın korunması için tüm alanlarda 
temizliğe önem verilmektedir (kesinlikle katılıyorum %47,3 X=4,30)” ve “teda-
vi sırasında kullanılan araç-gereç ve malzemenin steril olmasına ve başkasında 
kullanılmamasına özen gösterilmektedir (kesinlikle katılıyorum %46,5 
X=4,27)” ifadelerine kesinlikle katıldıklarını belirttikleri görülmektedir. Hasta-
lar; “arabamı park edebileceğim bir otoparkı vardır (katılmıyorum %28,8 
X=2,94)” ifadesine katılmadıklarını, “asansörlerde gidilecek bölüme rahat eri-
şim için görevliler çalışmaktadır (katılıyorum %26,7 X=3,13)”, “en kısa sürede 
muayene ve tedavi olunabilecek şekilde hizmet verilmektedir (katılıyorum 
%36,6 X=3,79)” ifadelerine de katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Hastaların, sunulan hizmet kalitesine ilişkin olarak eklemeyi düşündüğünüz 
herhangi başka bir öneriniz var mı sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, 
%95,5 ile hayır cevabını verirken, %2,5 ile de doktor değişimine bağlı olarak 
tedavinin yarım bırakılmaması gerektiğinin önemine değindikleri görülmektedir. 
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Tablo 4. Hastaların Yaşa Göre Beklenen Hizmet Kalitesine  
Yönelik Algılamalarının Dağılımı 

İfadeler 
Yaş  

Dağılımı 
N X SS F p Post Hoc. 

18-24 76 4,42 0,77 

25-34 75 4,37 1,04 

35-44 47 4,44 0,77 

Arabamı park edebileceğim 
bir otoparkı olmalıdır. 

45 yaş ve üstü 45 3,88 1,19 

3,72 0,01 

1-4 p=0,01 

2-4 p=0,03 

3-4 p=0,02 

18-24 76 4,89 0,30 

25-34 75 4,66 0,70 

35-44 47 4,59 0,53 

Kişisel sağlığın korunması 
için tüm alanlarda (muayene 
odası, koridorlar, bekleme 
odası asansör vb.) temizliğe 
önem verilmelidir. 45 yaş ve üstü 45 4,46 0,66 

6,14 0,00 
1-3 p=0,02 

1-4 p=0,00 

18-24 76 4,84 0,36 

25-34 75 4,60 0,77 

35-44 47 4,55 0,54 

En kısa sürede muayene ve 
tedavi olunabilecek şekilde 
hizmet verilmelidir. 

45 yaş ve üstü 45 4,55 0,65 

3,50 0,01 
1-3 p=0,05 

1-4 p=0,05 

18-24 76 4,88 0,32 

25-34 75 4,66 0,57 

35-44 47 4,51 0,65 

Sağlık personeli, hastaların 
soru ve sorunlarını çözmek 
için bilgili, anlayışlı, istekli, 
yardımsever ve güven verici 
davranmalıdır. 45 yaş ve üstü 45 4,68 0,46 

5,48 0,00 
1-2 p=0,04 

1-3 p=0,01 

18-24 76 4,73 0,52 

25-34 75 4,68 0,57 

35-44 47 4,44 0,65 

İdari personel, hastaların 
soru ve sorunlarını çözmek 
için bilgili, anlayışlı, istekli, 
yardımsever ve güven verici 
olmalıdır. 45 yaş ve üstü 45 4,60 0,53 

2,73 0,04 1-3 p=0,03 

18-24 76 4,84 0,36 

25-34 75 4,64 0,62 

35-44 47 4,57 0,61 

Randevu ve muayene saat-
lerine uygun hareket edil-
melidir. 

45 yaş ve üstü 45 4,60 0,75 

2,85 0,03 1-3 p=0,04  

18-24 76 4,82 0,44 

25-34 75 4,62 0,61 

35-44 47 4,55 0,61 

Engelli hastalara yönelik 
olarak gerekli düzenlemeler 
(Braille alfabesi, rampalar, 
tutunma barları vb.)  
olmalıdır. 45 yaş ve üstü 45 4,64 0,52 

2,99 0,03 1-3 p=0,03 
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Hastaların yaşa göre beklenen hizmet kalitesine yönelik algılamalarının istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark gösterip göstermediğini belirlemek için Tek Yönlü 
Varyans Analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre hastaların; araba-
larını park edecekleri bir otoparkın varlığı (p=0,01), hijyene önem verilmesi 
(p=0,00), en kısa sürede sağlık hizmeti alınması (p=0,01), gerek sağlık (p=0,00) 
gerekse idari (p=0,04) personelinin güven verici davranış göstermesi, randevu 
saatlerine uygun hareket edilmesi (p=0,03) ve engelli hastalara ilişkin düzenle-
melerin olması (p=0,03) yönündeki beklentilerinin istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmüştür.  

Tablo 5. Hastaların Öğrenim Durumuna Göre Beklenen Hizmet  
Kalitesine Yönelik Algılamalarının Dağılımı 

İfadeler Öğrenim Durumu N X SS F p Post Hoc. 

Okuryazar 60 4,46 0,59 

Lise 107 4,73 1,50 
Kişisel sağlığın korunması için tüm 
alanlarda (muayene odası, koridorlar, 
bekleme odası asansör vb.) temizliğe 
önem verilmelidir. Üniversite 

(Önlisans+Lisans)  
76 4,78 0,63 

6,12 0,00 
1-2 p=0,01 

2-3 p=0,00 

Okuryazar 60 4,56 0,53 

Lise 107 4,73 0,50 
Sağlık personeli, hastaların soru ve 
sorunlarını çözmek için bilgili, anlayış-
lı, istekli, yardımsever ve güven verici 
olmalıdır. Üniversite 

(Önlisans+Lisans)  
76 4,77 0,53 

3,06 0,04 1-3 p=0,05 

Okuryazar 60 4,50 0,59 

Lise 107 4,71 0,53 Hasta haklarına ve özellikle de hasta 
mahremiyetine dikkat edilmektedir. 

Üniversite 
(Önlisans+Lisans)  

76 4,78 0,57 

4,68 0,01 
1-2 p=0,05 

 

Okuryazar 60 4,61 0,52 

Lise 107 4,77 0,46 
Tedavi sırasında kullanılan araç-gereç 
ve malzemenin steril olmasına ve 
başkasında kullanılmamasına özen 
gösterilmelidir. Üniversite 

(Önlisans+Lisans)  
76 4,84 0,54 

3,48 0,03 1-3 p=0,02 

Okuryazar 60 4,45 0,64 

Lise 107 4,58 0,54 Aktif olarak görev yapan bir hasta 
hakları/halkla ilişkiler birimi olmalıdır. 

Üniversite 
(Önlisans+Lisans)  

76 4,73 0,55 

4,20 0,01 1-3 p=0,01 

Hastaların öğrenim durumuna göre beklenen hizmet kalitesine yönelik algılama-
larının istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterip göstermediğini belirlemek 
için Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre has-
taların; hijyene önem verilmesi (p=0,00), sağlık personelinin güven verici dav-
ranış göstermesi (p=0,00), hasta haklarına ve mahremiyetine dikkat edilmesi 
(p=0,01), tedavi sırasında steril malzeme kullanılmasına özen gösterilmesi 
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(p=0,03) ve hasta hakları biriminin aktif olarak göre yapması (p=0,01) yönün-
deki beklentilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.  

Hastaların cinsiyetlerine göre beklenen hizmet kalitesine yönelik algılamaları-
nın istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterip göstermediğini belirlemek için t 
Testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda hastaların cinsiyetleri ile bekle-
nen hizmet kalitesine yönelik algılamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunamamıştır.  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hastaların sağlık hizmetinin kalitesine yönelik olarak yaptıkları değerlendirme-
ler, hedef kitlenin hizmete ilişkin perspektiflerini yansıtması açısından önemli 
olduğu gibi, sağlık kurumunun alması gereken önlemler konusunda da yol gös-
terici olmaktadır. Hedef kitlenin bilinçlenmesi, alınan hizmete yönelik beklenti-
lerin de çeşitlilik göstermesini beraberinde getirmektedir. 

Araştırma sonucunda hastaların sağlık hizmeti almadan önce, beklenen hizmet 
kalitesine ilişkin standartlarının yüksek olduğu ve ifadelere kesinlikle katılıyo-
rum şeklinde yanıt verdikleri görülmektedir. Ancak, hastaların sağlık hizmeti 
aldıktan sonraki sunulan hizmetin kalitesine ilişkin olarak algılamaları incelen-
diğinde ise, ortalamalarının düştüğü ve kesinlikle katılıyorum yerine katılıyo-
rum ya da katılmıyorum şeklinde yanıtlar verdikleri ortaya çıkmaktadır. Hasta-
ların özellikle arabalarını park edebilecekleri yeterli bir otoparkın varlığı, asan-
sörlerde gidilecek bölüme rahat erişim için yeterli görevli çalıştığı ve en kısa 
sürede muayene ve tedavi olunduğuna ilişkin ortalamalarının düşmesi ilk göze 
çarpan bulgular arasında yer almakta ve önlem alınması gereken alanları işaret 
etmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen diğer bulgular da hastaların yaşa ve öğrenim 
durumuna göre beklenen hizmet kalitesine yönelik algılamalarının istatistiksel 
olarak anlamlı çıkmasıdır. Buna göre hastaların; hijyene, mahremiyete ve steril 
malzeme kullanılmasına dikkat edilmesi, idari ve sağlık personelinin davranışla-
rına özen göstermesi, hasta hakları biriminin aktif olarak görev yapması gerek-
tiği yönündeki beklentilerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bütün bu beklentilere ek olarak, hastaların sağlık kurumunda fazla beklenilme-
mesi ve tedavinin yarım bırakılmamasına ilişkin önerilerinin de dikkate alınma-
sı ve hastane yönetimi tarafından gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Hastalara beklentileri ile uyumlu bir sağlık hizmeti sunulma-
sının sağlık hizmetine yönelik memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi açısından 
etkili olacağı öngörülmektedir.  
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Liderlik Davranışlarının Çalışan  
Memnuniyetine Etkisi: İl Sağlık  
Müdürlüğü Uygulaması 

 
Ümit ATMAN1 

ÖZET 
Çalışan gereksinimleri ve talepleri zaman içinde değişmiştir. Bu değişimin getirmiş 
olduğu yenilikler, örgütlerin yapısını, amaçlarını ve işleyişlerini yakından etkilemekte-
dir. Bu süreçte örgütlerin başarılı olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi ile ilgili 
olarak“çalışan memnuniyeti” kavramının önemi ortaya çıkmıştır. 

Memnuniyeti yüksek olan çalışanlar, bulundukları örgütün amaç ve değerlerini benim-
semekte, örgüt için büyük bir çaba sarfetmekte ve örgütte kalmak için daha fazla istek 
duymaktadırlar. 

Bu çalışmada liderlik davranışları ve kurumdan ayrılma düşüncesi arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Manisa İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından, 
araştırmaya katılmaya gönüllü 180 kişi oluşturmuştur. Veriler üç bölümden oluşan bir 
anket yardımıyla (I. Bölüm: Tanımlayıcı bilgiler, II. Bölüm: Liderlik davranışları hak-
kında çalışan memnuniyeti ile ilgili sorular III. Bölüm: Çalışanların kurumdan ayrılma 
konusundaki düşünceleri) toplanmıştır. Anketin ikinci bölümünde liderlik davranışla-
rından memnuniyeti sorgulamak için 5’li (beşli) likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte “1: 
Çok memnunum, 2: Memnunum, 3: Fikrim yok, 4: Memnun değilim, 5: Hiç memnum 
değilim” ifadesine karşılık gelmektedir. Veriler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında 
değerlendirilmiştir. 

Liderlik davranışlarının çalışan memnuniyeti üzerindeki etkilerinin bulunabilmesi için 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çalışanların memnuniyetlerinin 
yüksek olduğu, yöneticilerin, destekleyici ve katılımcı liderlik davranışları sergilediği 
ve her iki liderlik tarzınında personel iş doyumu üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlen-
miştir.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Çalışan memnuniyeti, Liderlik davranışları 

ABSTRACT 
Todays, the necessities and demands of employees has been changed in time and this 
innovations caused from changing affects closely to organizational structure, aims and 
its operations. Within the this process “leadership” term becomes more important with 

                                                            
1  Uzm. Dr., ManisaToplum Sağlığı Merkezi , umitatman@hotmail.com  
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the necessity of the accomplishment of a company and its survive. Highly leadership 
behavior satisfaction employees the objectives and values their organization, put high 
level of effort for the organization, and desire more to stay with their organization. 

The aim of this study is to determine the relationship between “leadership behaviors” 
and employee satisfaction. 

Sample was consisted of 180 workers at City Health Director Offices in Manisa- based 
on voluntary participation. Data was collected by using a three part (1st Part: Descriptive 
information, 2nd Part: questions related to employee satisfaction about leadership 
behavior, 3th Part: questions related to thoughts employees about intend to leave) 
questionnaire. In second part 5 items Likert scales was used for determine workers idea. 
Scales items imply 1:so satisfied, 2:satisfied, 3: I have no opinion, 4: not satisfied, 5: not 
at all satisfied. Data was analyzed by using SPSS 16.0 package program. Correlation 
Analysis was carried out in order to determine the effects of leadership behaviors on 
employee satisfaction. Analysis was carried out in order to determine the effects of 
leadership behaviors on job satisfaction. The results of the study determined the 
leadership behaviors of the managers as supportive & participant and employee 
satisfaction level is high. It was also determined that two leadership behaviors had a 
positive effect on the employee satisfaction. 

Key Words: Leadership, Employee Satisfaction, Leadership Behaviors 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde örgütlerin başarısında çalışan memnuniyeti etkin bir rol oynamak-
tadır. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da, hizmet alanların ihtiyaç ve beklentile-
rine en iyi şekilde cevap verebilecek bir çalışma ortamı oluşturmak, öncelikle 
çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, kararlara katılımlarının sağ-
lanması, güçlendirilmeleri, problem çözümlerinde motivasyonlarının artırılması 
ile mümkün olabilecektir. Bu faaliyetlerin yapıldığı bir ortamda, çalışanların 
memnuniyetleri artacak ve işlerini daha fazla sahiplenebileceklerdir 
(Kotelnikov, 2008). Böyle bir ortamın oluşturulmasında yöneticilerin büyük 
payı bulunmaktadır. Çalışanlarından bağlılık ve dürüstlük bekleyen yöneticinin, 
öncelikle kendisinin çalışanlarına karşı dürüst davranması ve kurumunun gele-
ceğini düşünerek adım atması, kurumda çözdüğü her sorunun çalışanların örgü-
te olan güvenini her geçen gün artıracağını unutmaması gerekmektedir. Çalışan-
ların memnuniyeti arttıkça, moral ve motivasyonları artacak ve örgüt ile uzun 
dönemli ilişkiler sürdürme yolunda çaba sarfedeceklerdir (Doğan, 2005:295). 

Yapılan araştırmalar, çalışan memnuniyetinin verimlilik ve müşteri memnuniye-
ti olumlu yönde, işe devam etmeme ve personel devir hızı ile olumsuz yönde 
ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır (Allen ve Wilburn, 2002:18). Bu araş-
tırmalara göre, çalışan memnuniyetinin artmasına paralel olarak çalışanların 
işlerindeki verimi artmakta ve çalışan verimliliğinin artması sonucunda da hiz-
met alanların memnuniyeti artmaktadır. Memnuniyetlerinin artmasına bağlı 
olarak, çalışanların işteki devamsızlıkları ve personel devir hızı azalmaktadır 
(Allen ve Wilburn, 2002;18). Kurumdan ayrılmalar azalacaktır. Bütün bu olum-
lu etkiler nedeniyle, yöneticilerin çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik ken-
dilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu noktada “Liderlik” kavramı karşımıza 
çıkmaktadır.  

Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştir-
mek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi 
süreci olarak tanımlanabilir(Koçel, 2005:583). Liderlik, diğer insanların takip 
edeceği bir vizyon yaratmayı, ortak değerler ve inançlar oluşturmayı ve daha 
etkin, verimli olabilmek için ekibindeki insanları yönlendirmeyi, onlardan bek-
leneni kendi istekleri ile yapmalarını sağlamayı gerektirmektedir (Karataş, 
2008). 

Yapıcı, verimliliği teşvik eden, çalışanların çalışmaktan mutluluk duydukları bir 
örgüt kültürü yaratmak önemli ölçüde liderin sorumluluğu altında bulunmakta-
dır (Baltaş, 2004). Bu nedenle liderlik çalışanları çok iyi anlamayı gerektirmek-
tedir. Liderin ekibinde çalışanları anlaması, onların performans durumları ile 
güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesi, onları dinlemesi, onlara zaman ayırması ve 
ilgilenmesi çalışanların işlerindeki motivasyonları ile beraber başarılarını ve 
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verimlerini artıracaktır (Colvard, 2003). Bunu sağlamak isteyen bir liderin, çalı-
şanları ile iletişimi geliştirmesi ve örgütte açık iletişim ortamını desteklemesi, 
birimler arası bilgi paylaşımına hız kazandırması ve kesinlikle otokratik tarzda 
bir liderliği değil, demokratik tarzı benimsemesi gerekmektedir (Harari, 
2004:7). 

Çalışan memnuniyeti ile liderlik arasında bir bağlantı olduğu gibi, söz konusu 
iki kavram aynı zamanda kurumdan ayrılma niyetini de etkilemektedir. Çalışan-
ların işten ayrılmalarına neden olan süreci anlamak, kurumsal etkinliği artırmak 
açısından, hayati önem taşımaktadır (Çekmecelioğlu, 2006:153).  

2. MATERYAL-METOT 

2.1. Araştırmanın türü ve amacı 

Çalışan memnuniyetine liderlik davranışlarının etkisini ve kurumdan ayrılma 
düşüncesi arasındaki ilişkiyi, il sağlık müdürlüğü bazında incelemek amacıyla 
planlanmış, Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 

2.2. Araştırmanın Yeri 

Araştırmada Manisa İl Sağlık Müdürlüğü idari binasında çalışanlar üzerinde 
yürütülmüştür. 

2.3. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini Manisa İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından, araştır-
maya katılmaya gönüllü 180 kişi oluşturmuştur.  

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın yapılabilmesi için, öncelikle Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden 
gerekli izin alınmıştır. Çalışmanın amacı, önemi, süreç ve çalışmadan bekleni-
len çıktılar il sağlık müdürüne anlatıldıktan sonra, araştırma anketinin ön dene-
mesi, müdürlük çalışanlarına uygulanmıştır. Ön denemeden sonra yapılan geri-
bildirimler dikkate alınarak, ankete son şekli verilmiş ve İl sağlık Müdürlüğü 
imkanları ile veri toplama materyelimiz olan anketlerin, basımı yapılmıştır. 
Anketler, il sağlık müdürünün desteği ile çalışan personele uygulanmıştır. Araş-
tırma anketi ile birlikte, anket sorularının nasıl yanıtlanacağına dair kısa bir 
yönerge hazırlanmış ve birebir açıklama yapılmıştır. Verilerin güvenilirliği ve 
doğruluğu açısından kimlik bilgilerine yer verilmemiştir. Araştırma veri topla-
ma süreci izinde olan personelin geri dönüşleri beklenildiği için; yaklaşık 1.5 
(birbuçuk) ay sürmüştür. 
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Tanımlayıcı tipte ve ilişkisel boyutu analiz etmek için planlanan bu çalışmanın 
örneklemini; Manisa İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından, araştırmaya katılma-
ya gönüllü 180 kişi oluşturmuştur. Veriler üç bölümden oluşan bir anket yardı-
mıyla (I. Bölüm: Tanımlayıcı bilgiler, II.Bölüm:İdarecilerin Liderlik davranışla-
rı, yapılan iş ve kişisel gelişim ile kurum içi iletişim ve sosyal olanaklar hakkın-
da çalışan memnuniyeti ile ilgili sorular III.Bölüm: Çalışanların kurumdan ay-
rılma konusundaki düşünceleri) toplanmıştır. Anketin ikinci bölümünde liderlik 
davranışlarından ve diğer ana başlıklardaki memnuniyeti sorgulamak için 
“Minnesota İş Tatmin Ölçeği (http://www.psych.umn.edu, 2008) temel alınarak 
belirlenen ifadelerden oluşan 5’li (beşli) likert tipi ölçek kullanılmıştır. Akade-
mik araştırmalarda çalışan memnuniyetini ölçmek için en fazla tercih edilen 
envanterlerden biri olan Minnesota İş Tatmin Ölçeği 1967 yılında Weiss, 
Dawis, England&Lofquist tarafından geliştirilmiş olup, yapılan işten tatmini 
sorgulayan yargı ifadelerinden oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan Ölçek 
Minnesota İş Tatmin Ölçeği üzerine yapılandırılmıştır. Ölçekte her bir yargı; “1: 
Çok memnunum, 2: Memnunum, 3: Fikrim yok, 4: Memnun değilim, 5: Hiç 
memnum değilim” şeklinde değerlendirilmiştir. Her bir soru içinde, çalışanların 
memnuniyetini sorgulayan bu 5 (beş) şıklı ölçekte, şıkların değerlendirilmesin-
de, sırasıyla 1,2,3,4 ve 5 puan verilmiştir. 

Anketler SPSS 16.0 Veri Analiz Programında değerlendirilmiş olup, bulgular 
aşağıda sunulmuştur. 

2.4.1. Anketlerin değerlendirmesinde kullanılan Ölçeğin  
   Geçerliliği ve Güvenilirlik Analizine ilişkin sonuçları 

Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmış, açıklayıcı faktör analizinde 
elde edilen sonuçlar, doğrulayıcı faktör analiziyle tekrar sınanmıştır. Test-tekrar 
test sonuçlarını değerlendirmek için bağımlı grupta t testi yapılmıştır. Geçerlili-
ğin ölçüleceği kaynak ölçek olarak Minnesota İş Tatmin Ölçeği alınmıştır. (Do-
ğan ve ark.,2009). Tüm testlerde istatistiksel anlamlılık değeri .05’in altı olarak 
belirlenmiş;sonuçlar alfa %95 güvenilirlik düzeyinde iki yönlü olarak değerlen-
dirilmiştir. 

Çalışanların liderlik davranışlarından ve diğer faktörlerden memnuniyetini sor-
gulayan ölçeği oluşturan değişkenlerin kendi aralarındaki iç tutarlılığını ortaya 
koymak için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Bu analiz, değişkenlerin birbirle-
riyle olan tutarlılığını ve kullanılan ölçeğin ilgili değişkenleri ne kadar yansıttı-
ğını göstermektedir. Bu açıdan güvenilirlik, elde edilen ölçümler üzerinde yo-
rum ve analizler için bir temel teşkil etmektedir (Kalaycı, 2006:403). 

Bu çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirliklerinin belirlenmesinde SPSS 16.0 
Veri Analiz Programından yararlanılmıştır. Alfa katsayısına bağlı olarak ölçeğin 
güvenilirliği şöyle yorumlanabilmektedir; Alfa katsayısı 0.40 ve daha düşük bir 
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orandaysa ölçek güvenilir değil, 0.40-0.60 arasındaysa ölçek güvenilirliği dü-
şük, 0.60-0.80 arasındaysa ölçek oldukça güvenilir, 0.80-1.00 arasındaysa ölçek 
yüksek derecede güvenilirdir (Kalaycı, 2006:405). 

Bu bilgiler ışığında, çalışmamızda ölçek güvenilirliğinin kabul edildiği kriter 
olarak (α >0.60) değeri esas alınmış olup, çalışanların idarecilerin liderlik dav-
ranışlarından memnuniyet faktörü için yapılan güvenilirlik analizinde alfa değe-
ri, 941; yapılan iş ve kişisel gelişim olanaklarından duyulan memnuniyet faktö-
rü için yapılan güvenilirlik analizinde alfa değeri,934; kurum içi iletişim ve 
sosyal olanaklardan duyulan memnuniyet faktörü için yapılan güvenilirlik ana-
lizinde alfa değeri, 922; olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan tüm değişkenle-
re ait güvenilirlik bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği ve tanımlayıcı istatistikler. 

 Soru sayısı 
Güvenilirlik 
 katsayıları 

İdarecilerin liderlik davranışlarından duyulan 
memnuniyet faktörü 

9 ,941 

Yapılan iş ve kişisel gelişim olanaklarından 
duyulan memnuniyet faktörü  

8 ,934 

Kurum içi iletişim ve sosyal olanaklardan 
duyulan memnuniyet faktörü 

7 ,922 

2.5. Araştırmanın Kısıtlılığı 

Araştırmanın yalnızca bir il sağlık müdürlüğünde yürütülebilmesi, sonuçlarının 
bu il müdürlüğü çalışanlarını kapsaması ve başka il sağlık müdürlükleri ile kı-
yaslama yapılamaması; araştırmanın kısıtlılığıdır. 

3. BULGULAR 

3.1. Tanımlayıcı Özellikler  

Katılımcıların % 53.3’ü (96 kişi) kadın, %46.7’si (84 kişi) erkektir. Araştırma 
kapsamında yer alan müdürlük çalışanlarının çoğunluğunu (%44.4) genel idari 
hizmetler (GİH) sınıfındaki personel (VHKİ, memur, yardımcı hizmetli…gibi) 
oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri(SHS) sınıfı personel (hemşire, sağlık memu-
ru, ebe…gibi) ise GİH sınıfına yakın oranlardadır (%40.0). 

Yaş dağılımlarına bakıldığında; örneklemin %35’ini 30-39 yaş grubundakile-
rin, 37.2’sini ise 40-49 yaş grubundakilerin oluşturduğu görülmektedir. Katı-
lımcıların kurumda görev yaptıkları süre sorgulandığında ise, personelin % 
35’inin (63 kişi) 1-5 yıl arası hizmet süresine sahip olduğu saptanmıştır. Ça-
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lışmaya katılımın beklenildiği üzere, %37.2 ile müdürlüğün en kalabalık birimi 
olan “personel işleri”nden olduğu görülmüştür. Katılımcıların tanımlayıcı özel-
likleri ayrıntılı olarak Tablo 2’de sunulmuştur. 

Hastane çalışanlarının tanımlayıcı özelikleri ile kurumdan ayrılma düşünceleri 
arasındaki ilişki analiz edildiğinde; kadınlarla-erkekler, yardımcı sağlık perso-
neli(hemşire, ebe,sağlık memuru vb) ile diğer personel ve 50 yataklı devlet has-
tanesi ile 250 ve üzeri yatak sayısına sahip hastane arasında istatistiksel bakım-
dan anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). Öyle ki, kurumdan ayrılma düşüncesi 
olanların çoğunun erkek (% 51.5), yardımcı sağlık personeli(%61.8) ve 50 ya-
taklı hastane çalışanı (%64.7)olduğu saptanmıştır. 

Tablo 2. Çalışmaya katılan müdürlük personelinin tanımlayıcı özellikleri. 

ÖZELLİKLER Sayı (n) Yüzde % 

Cinsiyet 

Kadın 96 53.3 

Erkek 84 46.7 

Yaş 

30 yaş altı 36 20.0 

30-39 yaş 63 35.0 

40-49 yaş 67 37.2 

50 ve üzeri yaş 14 7.8 

Ünvan 

Hekim 17 9.4 

SHS* personel 72 40.0 

GİH* personel 80 44.4 

Diğer (teknik personel vb.) 11 6.1 

Kurumdaki görev süresi 

1 yıldan az 27 15.0 

1-5 yıl 63 35.0 

6-10 yıl 46 25.6 

10 yıl ve üzeri 44 24.4 

Kurumda çalıştığı birim 

Bulaşıcı olmayan hastalıklar 54 30.0 

Bulaşıcı hastalıklar ve çevre  18 10.0 

İdari-Mali işler 41 22.8 

Personel İşleri 67 37.2 

TOPLAM 180 

*SHS: Sağlık hizmetleri sınıfı, GİH: Genel idari hizmetler 
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3.2. Araştırma Grubunun Memnuniyet Anketi Değişkenleri  

Araştırmanın bu kısmında, müdürlük personelinin memnuniyet düzeyi sorgu-
lanmıştır. Bu kapsamda akademik araştırmalarda çalışan memnuniyetini ölçmek 
için en fazla tercih edilen envanterlerden biri olan Minnesota İş Tatmin Ölçe-
ğinden yola çıkarak belirlenen ifadelerden oluşan 5’li (beşli) likert tipi ölçek 
kullanılmıştır. Ölçek üç bölüm (idare ve idari ilişkiler, yapılan iş ve kişisel geli-
şim, kurum içi iletişim ve sosyal olanaklar) ve 24 ifadeden oluşmaktadır. Her 
bir ifade “1: Çok memnunum, 2: Memnunum, 3:Kararsızım, 4: Memnun deği-
lim, 5: Hiç memnum değilim” şeklinde beş aşamalı ölçekle değerlendirilmekte-
dir. Ölçekteki değerlendirmeye göre; skorlar 1 değerine yaklaştıkça, memnuni-
yet düzeyi en yükseğe çıkmakta, 5 değerine yaklaştıkça ise en düşük seviyeye 
inmektedir. Çalışmada her bölümün memnuniyet değişkenlerinin ortalaması 
alınarak, genel “memnuniyet” ortalaması hesaplanmıştır. Memnuniyet düzeyi-
nin genel ortalaması 2.49 olarak saptanmıştır. En yüksek memnuniyet düzeyi 
“idare ve idari ilişkiler” olarak belirlenirken, en düşük memnuniyet düzeyi; 
“kurum içi iletişim ve sosyal olanaklar” olarak bulunmuştur (Tablo 3). 

Tablo 3. Müdürlük çalışanlarının “memnuniyet” anketi ortalamalarının dağılımı. 

 Aritmetik
ortalama 

Standart 
sapma 

Genel  
Ortalama 

İdare ve İdari İlişkiler 

İdarecilerin işleri planlama ve zamanlama biçi-
minden 

2.18 1.03 

İdarecilerin işleri dengeli ve adil bir biçimde 
dağıtmasından 

2.40 1.21 

İdarecilerin açık ve istekli olmasından 2.02 0.97 

İdarecilerin ilgili yetki ve sorumlulukları verme-
sinden 

2.02 0.94 

İdarecilerin ilgili konularda gerektiği biçimde ve 
yeterince bilgilendirmesinden 

2.10 0.98 

İdarecilerin yapılan işleri ve başarıları takdir ve 
teşvik etmesinden 

2.35 1.19 

İdarecilerin hatalara yapıcı yaklaşımından 2.09 0.97 

İdarecilerin getirdiği kuralların uygulanabilir 
olmasından 

2.14 1.01 

İdarecilerin etkin ve gerektiğinde hızlı kararlar 
alabilmesinden 

2.05 0.99 

2.15 

Yapılan iş ve kişisel gelişim 
Yaptığım işten 1.87 0.83 

Yaptığım işte kendi bilgi ve becerilerimi sergile-
yebiliyor olmaktan 

2.02 0.98 

Yaptığım işte ilgili gerekli olan bilgileri doğru ve 
zamanında elde edebiliyor olmaktan 

2.10 0.90 

2.30 
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 Aritmetik
ortalama 

Standart 
sapma 

Genel  
Ortalama 

Yaptığım işle ilgili geribildirim almaktan 2.31 1.02 

Üstlendiğim işlerin fazlalığından, iş yükünden 2.25 0.93 

İşim dışında katıldığım komisyon ve görevlendir-
melerden 

2.51 1.09 

Yaptığım işle ilgili eğitim olanaklarından ve 
hizmetiçi eğitimden 

2.64 1.18 

Eğitim taleplerimin değerlendiriliyor olmasından 2.66 1.13 

Kurum içi iletişim ve sosyal olanaklar 
Birimler arası yatay ve dikey bilgi alışverişinin 
etkin biçimde yapılmasından 

2.94 1.16 

Kurum içi iletişimi artırmaya yönelik sosyal faali-
yetlerden 

3.35 1.23 

Kurum içi sosyal dayanışma ve yardımlaşmadan 3.03 1.18 

Kurumun yemek hizmetlerinden 3.10 1.21 

Kurumun temizlik hizmetlerinden 3.00 1.29 

Çalışma ortamının fiziki düzenlemesinden 3.01 1.26 

Çalışma ortamı ile ilgili araç gereç temininden 2.67 1.29 

 3.01 

*n:180, ölçekte “ 1:Çok memnunum”, “2:Memnunum”, “3:kararsızım”, “4:Memnun değilim” 
“5:Hiç memnun değilim” anlamındadır 

Çıkarımsal istatistik bazında, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının memnuniyet 
anketine verdiği yanıtlar, cinsiyet, yaş, ünvan ve çalışılan birim değişkenlerine 
göre değerlendirildiğinde; aralarında saptanan fark anlamlı bulunmuş-
tur(Kruskal Wallis Test, p<0.05). Bu fark irdelenip, istatistiksel anlamda kont-
rolleri yapıldığında; memnuniyet anketi değişkenlerinden hangi ifadelerde nasıl 
karşımıza çıktığı belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur (Kruskal 
Wallis Test, Bonferroni düzeltmesi ile Mann-Whitney U test, p<0.0121).  

Tablo 4. Müdürlük çalışanlarının tanımlayıcı özelliklerine göre;  
farklılık saptanan “Memnuniyet” değişkenlerinin dağılımı. 

 
Cinsiyet Yaş Ünvan 

Çalışılan 
birim 

İdare ve İdari İlişkiler 

İdarecilerin hatalara yapıcı yaklaşımından *    

Yapılan iş ve kişisel gelişim 

Yaptığım işten  *   

İşim dışında katıldığım komisyon ve görevlen-
dirmelerden 

  *  
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Cinsiyet Yaş Ünvan 

Çalışılan 
birim 

Kurum içi iletişim ve sosyal olanaklar 

Birimler arası yatay ve dikey bilgi alışverişinin 
etkin biçimde yapılmasından 

*    

Kurum içi iletişimi artırmaya yönelik sosyal 
faaliyetlerden 

  * * 

Kurum içi sosyal dayanışma ve yardımlaşmadan    * 

Kurumun yemek hizmetlerinden   *  

Kurumun temizlik hizmetlerinden    * 

Çalışma ortamının fiziki düzenlemesinden   * * 

Çalışma ortamı ile ilgili araç gereç temininden   * * 

*n:180, Mann-Whitney U test- Bonferroni düzeltmesine göre sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır. 

3.3. Araştırma Grubunun Kurumdan Ayrılma Düşüncesi  

Araştırma kapsamında müdürlük personelinin kurumdan ayrılmayı düşüncesine 
sahip olma durumuda sorgulanmıştır. Çalışanların %71.1’inin (128 kişi) bu dü-
şüncede olmadığı görülmüştür. Ayrıca çalışanların tanımlayıcı özellikleri (yaş, 
cinsiyet, ünvan, çalışılan birim ve çalışma süresi) ve memnuniyet değişkenlerinin; 
kurumdan ayrılma düşüncesi ile ilişkisi istatistiksel olarak incelenmeye çalışıl-
mıştır. Tanımlayıcı değişkenlerden yaş ve çalışma süresi ile kurumdan ayrılma 
düşüncesi (kurumdan ayrılmayı isteme veya istememe) arasında ilişki anlamlı 
bulunmuştur. Öyleki yaş ve kurumdaki çalışma süresi arttıkça çalışanların ku-
rumdan ayrılmayı düşünmedikleri izlenmiştir. Yaş grupları ve çalışma süreleri 
arasında bu bakımdan fark olup olmadığı irdelendiğinde, istatistiksel anlamda 
fark gözlenmiştir. Yaş değişkeni için bu farkın “40-49 yaş grubundan”, çalışma 
süresi için “10 yıldan fazla çalışanlardan” kaynaklandığı saptanmıştır (Bonferroni 
düzeltmesi ile Mann-Whitney U test, p<0.05).  

Çalışmanın memnuniyetin sorgulandığı kısmında yer alan tüm değişkenler, 
regresyon modeline alınmıştır. Oluşturulan modelin özeti Tablo 5 de verilmiştir. 
Tabloda verilen değerlerden birincisi olan R:0,531, kurumdan ayrılma düşünce-
si ile memnuniyet anketi değişkenleri arasındaki korelasyonu göstermektedir ve 
buna göre oluşturulan modelin orta düzeyde korelasyonu olduğu izlenmektedir. 
Tablodaki belirleyicilik katsayısı (R Square) ise, kurumdan ayrılma düşüncesin-
deki değişimin ne kadarının örgütsel bağlılık anketi değişkenlerinden kaynak-
landığı göstermekte olup, değişimin %28.2’sinin memnuniyet değişkenlerinden 
kaynaklandığı saptanmıştır. Tablodaki Durbin-Watson katsayısı (1.93), 2’ye 
yakın bir değer olduğundan; oluşturduğumuz modelde bir sorun olmadığı anla-
şılmaktadır.  
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Tablo 5. Regresyon modeli 

 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,531a ,282 ,269 ,39099 1,939 

 

Stepwise regresyon analizi sonucunda p<0.05 anlamlılık düzeyinde modele 
alınan değişkenler ise, Tablo 6’de sunulmuştur. Modeldeki bağımsız değişken-
lerden sadece “Yapılan iş ve kişisel gelişimden memnuniyetin” bağımlı değişke-
ni (kurumdan ayrılma düşüncesini) istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilediği 
görülmüştür. Bu değişkenin bağımlı değişkeni açıklama gücü .282 bulunmuştur 
(F testi sonucunda (F:20.841) model bir bütün olarak önemli ve istatistiksel 
olarak anlamlıdır, p:0.000). Bu veriler ışığında “Yapılan iş ve kişisel gelişimden 
memnun olma durumunun” araştırmanın yapıldığı il sağlık müdürlüğünde, çalı-
şanların kurumdan ayrılma düşüncesini anlamlı bir şekilde belirlediği söylene-
bilir.  

Tablo 6. Kurumdan ayrılma düşüncesi ile Memnuniyet anketi  
değişkenlerinin oluşturduğu modele giren değişkenlerin dağılımı*. 

Modele giren Değişkenler β S.E t Sig. 

İdare ve İdari İlişkiler ,056 ,051 0,566 ,572 

Yapılan iş ve kişisel gelişim -,561 ,060 -5,565 ,000 

Kurum içi iletişim ve sosyal olanaklar -,019 ,038 -,246 ,806 

*Regresyon modeli; β:bölümsel korelasyon katsayısı, S.E:Standart hata, Sig:Anlamlılık  

3.4.  Araştırma Grubunun “Çalışan Memnuniyetini Artırmak Ve  
  Personeli Kurumdan Ayrılma Düşüncesinden Uzaklaştırmak”  
   için; Kurum Liderinin Neler Yapması Gerektiği” Konusundaki  
  Görüş ve Önerileri 

Çalışmanın son kısmında yer alan, “çalışan memnuniyetini artırmak ve çalışan-
ları kurumdan ayrılma fikrinden uzak tutmak için kurum lideri neler yapmalı-
dır?” şeklinde açık uçlu olarak bırakılan, görüş ve öneriler bölümüne, çalışmaya 
katılan personelin ancak %15’i (27 kişi) görüş bildirmiştir (Tablo 7). Görüş 
bildirenlerin çoğu, kurum liderinin kurum içindeki düzenlemelerinin ve çalışan-
lara yönelik davranışlarının, memnuniyet ve işten ayrılma düşüncesi üzerinde 
belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca liderinin kurum içi sosyal olanak-
lar ve iletişimi artırmasının, birimler arası bilgi alışveriş ve iletişimi geliştirme-
sinin, çalışanlara eşit mesafede olup, yapıcı geribildirimlerde bulunmasının, 
çalışma ortamının fiziki koşulları ve araç gereç eksiklerinin giderilmesinin; 
çalışan memnuniyetini arttıracağı ve çalışanları kurumdan ayrılma düşüncesin-
den uzaklaştıracağını belirtmişlerdir. 
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Tablo 7. Çalışmaya katılan personelin görüş ve önerilerinin genel dağılımı 

GÖRÜŞ ve ÖNERİLER 
Sayı 
(n) 

Yüzde 
% 

Kurum içinde, sosyal etkinlikler düzenlenmeli, iletişim geliştirilmeli 8 29.6 
Kurum lideri tüm personele eşit yaklaşmalı, personeli motive etmeli, yapıcı 
olmalı 7 25.9 
Çalışma şartları (fiziki mekan, araç gereç) daha iyi hale getirilmeli, teknik alt 
yapı ve çevre koşulları geliştirilmeli 5 18.5 

Birimler arası bilgi alışverişi ve iletişim geliştirilmeli 4 14.8 

Yemek ve temizlik hizmetleri daha iyi hale getirilmeli 3 11.1 

TOPLAM 27 100.0 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ  

Bu çalışmada il sağlık müdürlüğünde görev yapan personelin; idarecilerin lider-
lik davranışlarından, yapılan iş ile kişisel gelişim olanaklarından ve kurum içi 
iletişim ile sosyal olanaklardan memnuniyet düzeyleri, memnuniyet ile liderlik 
davranışları arasındaki ilişki ve kurumdan ayrılma düşüncesi arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Araştırma kapsamına giren, çalışanların Memnuniyet düzeyinin 
genel ortalaması 2.49 olarak saptanmıştır. En yüksek memnuniyet düzeyi “idare 
ve idari ilişkiler” olarak belirlenirken, en düşük memnuniyet düzeyi; “kurum içi 
iletişim ve sosyal olanaklar” olarak bulunmuştur. 

Çalışanların çoğu (%71.1’i) çalıştıkları müdürlükten ayrılmayı düşünmedikleri-
ni ifade etmişlerdir. Kurumdan ayrılma düşüncesine sahip olma durumu; tanım-
layıcı bağımsız değişkenler (yaş, cinsiyet, ünvan, çalışılan birim ve çalışma 
süresi) bazında irdelendiğinde, kadın ve erkek çalışanlar arasında fark gözlen-
mezken, yaş ve kurumdaki çalışma süresi arttıkça çalışanların kurumdan ayrıl-
mayı düşünmedikleri izlenmiştir. Öyle ki; özellikle 50 yaş üzeri grubun, ku-
rumda 10 yıldan fazla çalışanların ve özellikle personel işleri biriminde çalışan-
ların çoğunun kurumdan ayrılmayı istemedikleri görülmüştür.  

Yapılan analizler sonucunda belirlenen örneklem kütlesi için ilgili literatürü 
doğrular bir şekilde, çalışan memnuniyetinin işten ayrılma niyetini ters yönde, 
performansı ise pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Genel olarak çalışanlar; 
ısısı, nemi, havalandırması, ışığı, sessizliği, rahatlığı, tehlikesiz oluşu yönlerin-
den çalışmaya elverişli fiziki ortamları yeğlemekte veönem vermektedirler. 
Ayrıca çalışanların çoğu işyerlerinin evlerine yakın, çalıştıkları binanın temiz, 
işleri için gerekli araç gereçlerin uygun ve kullanılır olmasını istemektedirler 
(Çimen ve Şahin, 2000). Fiziksel çevre ve çalışma koşulları, yönetici davranış-
ları memnuniyeti belirleyen faktörlerdendir (Matrunola, 1996). 2004 yılında 
Ankara, İzmir ve İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanlığına bağlı dokuz hastanede yapılan araştırma sonuçlarına göre 
(Asunakutlu, 2004) ilgili hastanelerde çalışanların iş tatmin ve memnuniyet 
düzeylerinin istenen seviyede olmadığı belirtilmiştir. Çalışanların memnuniyet 
düzeylerini belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu yüzden sağlık sektö-
ründe çalışanların memnuniyetlerinin ölçülmesi yöneticilere önemli veriler 
sunmaktadır. Bu veriler sayesinde yöneticilere, yönetim ve liderlik modellerini 
değerlendirip tekrar gözden geçirme fırsatı sağlanılmaktadır. Çalışanlarına yar-
dımcı ve destek olan, engellemeyen, sürekli kusur aramayan, takdir eden, çalı-
şana güven duyduğunu gösteren, yükselme, ücrette iyileştirme gibi ödülleri 
kazandıran, liderlik vasfına sahip yöneticilerin çalışanların iş tatmini ve mem-
nuniyet düzeylerini arttırmada etken olduğu bildirilmektedir (Çimen ve Şahin, 
2000). Bu araştırma sonuçlarının da özellikle çalışmanın yapıldığı kurumda, 
insan kaynakları yönetimi noktasında yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Her alanda olduğu gibi sağlıkta da; kurumların ayakta kalabilmeleri, işletme 
yönetimlerinin çalışanların işle ilgili tutum ve davranışlarını doğru ve sağlıklı 
bir biçimde yönetebilmelerine bağlı bulunmaktadır.  

Özellikle sağlık sektöründe, sağlık personelinin örgütsel amaç ve değerleri iç-
selleştirmesi ve örgütle bütünleşmesi anlamına gelen örgütsel bağlılığın sağla-
nılması; çalışanların yaptıkları işe ve işyerlerine iyi duygular beslemesi anlamı-
na gelen çalışan memnuniyeti düzeylerinin yükseltilmesi ve kurumdan ayrılma 
niyetlerinin azaltılması önemli bir faktör haline gelmiştir. Zira yerinde ve doğru 
liderlik davranışlarının sergilendiği ve çalışan memnuniyetinin sağlandığı bir 
kurumda hizmet kalitesinin ve işletmenin başarısının artacağı açıktır. Diğer 
taraftan çalıaşan memnuniyeti aslında göreceli bir değerlendirmedir. Çalışan 
memnuniyeti tek başına çalışılan ortam şartları ve yöneticilerin davranışları ile 
belirlenmekte olmayıp, aynı zamanda çalışanların beklentileri ile de belirlen-
mektedir. Beklentilerin karşılanmaması, çalışılanlara eşit muamele yapılmaması 
kurumdan ayrılma eğilimine etki etmektedir (Tütüncü, 2000) 

Günümüzde çalışanlar, beklentilerinin daha çok gerçekleşeceğini düşündükleri 
işlere yönelme eğilimi göstermekte olup, işleriyle ilgili katılımcı bir çalışma 
kültürü ve çevresi oluşturmak istemektedirler. Nitelikli çalışanları elde tutma-
nın, bulmanın ve yetiştirmenin gittikçe zor bir hale geldiği ve başarıya böyle 
çalışanlarla ulaşılabileceği düşünüldüğünde, çalışan memnuniyetinin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Örgütler çalışanların memnuniyetine önem verirlerse, çalı-
şanlarda örgütleri amaçlarına ulaştırmak için daha özverili ve daha verimli bir 
şekilde çalışarak karşılığını verebileceklerdir (Kotelnikov,2008). 

Çalışan memnuniyetini etkileyen faktörlerin başında “yönetim ve liderlik” gel-
mektedir. Bu çalışmada da bu konuya dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

Liderlik farklı özellikleri gerektirmektedir. Bu açıdan örgütün hedeflerine ulaş-
masında ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasında; yöneticinin önemli ama 
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liderin vazgeçilmez olduğu söylenmektedir (Colvard, 2003). Ancak, iyi bir yö-
neticilik eğitimi almış başarılı bir yöneticinin de etkin ve güçlü bir lider olabile-
ceği söylenebilir. Bu konuda yöneticilere verilebilecek yedi altın anahtar şöyle 
sıralanmaktadır (Doğan, 2001:15): Astlara güvenmek, bir görüş “vizyon” geliş-
tirmek, soğukkanlı olmak, risklere atılmak, uzman olmak, çalışanların karşı çıkış-
larına izin vermek, konuları ve problemleri basitleştirmek ve onları çözmek. 

Önemli olan güçlü liderlik ile güçlü yöneticiliğin bir kişide birleştirilerek, den-
geli bir biçimde kullanılmasının sağlanmasıdır. Başarılı örgütler, her iki tip 
insanada değer vermekte ve en azından her iki tip insanın da kendi takımlarının 
üyesi olması için çalışmaktadırlar. Buradan bu iki kavramın aslında birbirlerin-
den farklı ancak tamamlayıcı olduğu sonucu çıkmaktadır. İdeali her iki vasfın 
aynı insanda toplanmış olmasıdır. Bu yüzden örgüt yöneticileri liderlik vasıfla-
rını geliştirmek için çaba göstermeli, çalışan memnuniyetini artırıcı uygulama 
ve politikalar üzerinde çalışmalıdır.  

Son olarak; çalışan memnuniyetini artırmak için yapılabilecek faaliyetler konu-
sunda şunlar önerilmektedir (Bowey, 2008): 

- Çalışanların onlarla ilgili kurumsal kararlara katılımının sağlanması, 

- Çalışanlara işlerini sahiplenme duygusunun verilmesi, 

- Motivasyonlarını engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması, 

- Çalışanların yaptıkları işin kalitesini tüm ihtiyaçlarının(araç, gereç, fiziki 
mekan vb.) karşılanması, 

- Çalışanlar arasında ayrım yapılmaması ve adaletli davranılması, 

- Tüm kurumsal faaliyetlerde yönetimin çalışanlara destek olması ve desteği 
çalışanlarına daima hissettirmesi,  

- Yöneticilerin performansa dayalı geribildirimler yapması, 

- Yüksek performans gösteren çalışanların ödüllendirilmesi, 

- Örgütün hedef ve amaçları konusunda çalışanların bilgilendirilerek, bu hedef 
ve amaçlarla özdeşleşmelerinin sağlanması. 

Yapılan bu araştırma ile bir il sağlık müdürlüğünde görev yapan personelin; 
idarecilerin liderlik davranışlarından, yapılan iş ile kişisel gelişim olanakların-
dan ve kurum içi iletişim ile sosyal olanaklardan memnuniyet düzeyleri, yöneti-
cilerin liderlik davranışlarının memnuniyet düzeylerine ve kurumdan ayrılma 
düşüncesine etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin ve bundan 
sonraki süreçte farklı illerde il müdürlüğü düzeyinde yapılacak çalışan memnu-
niyeti araştırmalarının verileri ile yapılacak karşılaştırmaların; çalışan memnu-
niyetini artıracak yeni yönetim stratejilerinin geliştirilmesine ışık tutacağı düşü-
nülmektedir. 
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